c)

d)

odbavovacího zaĜízení. Jízdenka musí být oznaþena nebo vydána z mobilního odbavovacího
zaĜízení v jednom z pásem na území Prahy $ buć v pásmu P, nebo v pásmu 0, nebo v pásmu B.
Jízdenka dvoupásmová s platností 30 minut od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence
pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení platí na území Prahy pouze pro pĜejezd
mezi pásmem B a pásmem 1. Není platná v pásmu 0 a v pásmu P.
Pro cesty mezi územím Prahy a vnČj!ími pásmy se výpoþet jízdného provádí podle schématu
pásem P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11* resp. opaþnČ (pásma oznaþená * platí ode dne
vyhlá!ení). Pásmo P má v#dy dvojnásobnou tarifní hodnotu, tj. je nutné ho v#dy zapoþítat dvakrát
(P-P). ýasová platnost jízdenek je uvedena v tabulkách v þl. III, odst. 1. Pásmová platnost se
urþuje podle následujícího schématu:

Zaþátek jízdy (pásmo)
P
P
P
P
P
P
P

Konec jízdy (pásmo)
Projí#dČná pásma
1
P-P-0-B-1
2
P-P-0-B-1-2
3
P-P-0-B-1-2-3
4
P-P-0-B-1-2-3-4
5
P-P-0-B-1-2-3-4-5
6
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6
7
P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7
=
=
0
1
0-B-1
0
2
0-B-1-2
0
3
0-B-1-2-3
0
4
0-B-1-2-3-4
0
5
0-B-1-2-3-4-5
0
6
0-B-1-2-3-4-5-6
0
7
0-B-1-2-3-4-5-6-7
=
=
B
1
B-1
B
2
B-1-2
B
3
B-1-2-3
B
4
B-1-2-3-4
B
5
B-1-2-3-4-5
B
6
B-1-2-3-4-5-6
B
7
B-1-2-3-4-5-6-7
=
=
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem.

e)

Platí i pro opaþný smČr jízdy (opaþné poĜadí pásem). ýasová platnost jednotlivých jízdenek pro
pĜíslu!ný poþet pásem je uvedena v tabulkách v þl. III, odst. 1.
Pro cesty ve vnČj"ích pásmech se jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné nebo zvýhodnČné
pou#ívají podle poþtu navazujících pásem podle následujícího schématu:

Zaþátek jízdy (pásmo)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

PotĜebná jízdenka
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
pro 8 pásem
pro 9 pásem
pro 10 pásem
pro 11 pásem
=
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
pro 8 pásem
pro 9 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
pro 8 pásem
=

Konec jízdy (pásmo)
2
3
4
5
6
7
=
3
4
5
6
7
=
4
5
6
7

Projí#dČná pásma
1-2
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4-5-6-7
=
2-3
2-3-4
2-3-4-5
2-3-4-5-6
2-3-4-5-6-7
=
3-4
3-4-5
3-4-5-6
3-4-5-6-7
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PotĜebná jízdenka
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem

Zaþátek jízdy (pásmo)

Konec jízdy (pásmo)
Projí#dČná pásma
=
=
4
5
4-5
4
6
4-5-6
4
7
4-5-6-7
=
=
=
5
6
5-6
5
7
5-6-7
=
=
6
7
6-7
=
=
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem.

f)

g)
h)

i)

PotĜebná jízdenka
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
=
pro 2 pásma
=

Platí i pro opaþný smČr jízdy (opaþné poĜadí pásem). ýasová platnost jednotlivých jízdenek pro
pĜíslu!ný poþet pásem je uvedena v tabulkách v þl. III, odst. 1.
V pĜípadČ, #e cestující uskuteþĖuje svou cestu oklikou pĜes dal!í tarifní pásma, je nutné jízdenkou
uhradit i tato pásma a tedy zvolit jízdenku odpovídající poþtu skuteþnČ pojí#dČných pásem
a þasové délce cesty. NapĜ. pĜi cestČ z pásma 1 do pásma 3 pĜes pásmo 4 je nutné mít jednotlivou
jízdenku pro pásma 1-2-3-4, i kdy# cesta konþí v pásmu 3.
Pásmová platnost jízdenek platí souþasnČ s platností þasovou. Pokud jízdenka sice odpovídá svou
pásmovou platností, av!ak þasová platnost jízdenky je nedostaþující pro celou cestu, musí
cestující zvolit jízdenku s del!í þasovou (a tedy zpravidla i pásmovou) platností. NapĜ. 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 þasovČ del!í, tj. s dobou platnosti 60 min, platnou pro
tĜi pásma.
Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených v þl. III. odst. 1.
písm. b) mají v pásmech P, 0, B:
• dČti od 6 do 15 let (pokud nemají nárok na zvlá!tní ceny jízdného). Nárok na slevu konþí pro
dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje
o prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let,
o slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí).
o jakýmkoliv oficiálním prĤkazem (resp. prĤkazkou, a té# ve formČ plastové karty) vydaným
právnickou osobou, !kolou, dopravcem, nebo státní správou, s fotografií, jménem,
pĜíjmením a údajem, z nČho# je patrné datum narození.
• dr#itelé prĤkazky PID pro seniory a obþany v hmotné nouzi (pokud nemají nárok na zvlá!tní
ceny jízdného). Nárok na slevu se prokazuje:
o prĤkazkou PID pro kategorii Hmotná nouze,
o prĤkazkou PID nebo PrĤkazem PID pro seniory,
o slevovou kategorií Senior od 60 do 70 let v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí).
o slevovou kategorií Obþan v hmotné nouzi v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ ode dne vyhlá!ení.
Neobsazeno.
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu, vydávané v doplĖkovém prodeji u Ĝidiþe autobusu
v pásmu P jsou þtyĜpásmové a platí max. 90 min. od oznaþení v pásmech P, 0, B. Tuto jízdenku
je nutno v#dy oznaþit v oznaþovaþi, a to neprodlenČ po zakoupení jízdenky, nebo pĜi nástupu do
vozidla, plavidla, vstupu do pĜepravního prostoru, nebo v pĜípadČ vlaku PID postupem dle þlánku
IX. C., byla-li zakoupena pĜedem. Neoznaþená 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 þtyĜ navazujících
vnČj!ích pásem a platí max. 90 min. od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové
a pásmové platnosti jako pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ.
Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu vydaných v doplĖkovém
prodeji se prokazuje stejným zpĤsobem jako u zvýhodnČných jízdenek ve vý!i 50 < plnocenného
jízdného uvedených vý!e, tj. dle písm. f) tohoto odstavce.
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3.

Jízdenku zvýhodnČnou vydanou v doplĖkovém prodeji Ĝidiþem v autobusech v pásmu P lze
rovnČ# pou#ít k úhradČ pĜepravy za zavazadlo nebo psa dle þl. IV.
j)
PĜestupní jízdenky v podobČ SMS jízdenky:
• za 24 Kþ na 30 minut
• za 32 Kþ na 90 minut
• za 110 Kþ na 24 hodin,
• za 310 Kþ na 72 hodin (3 dny),
platí jen v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID. Pou#ití se Ĝídí þl. XV.
Celostátní zvýhodnČné jednotlivé jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného
Celostátní jízdné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného platí v pásmech 0, B a vnČj!ích pásmech v rámci
PID jako síĢové pro následující tarifní kategorie:
• DČti a junioĜi od 6 do 18 let. Zahrnuje tarifní kategorie DítČ 6$15 let a Junior 15$18 let. Cestující
do 15 let nárok na toto jízdné neprokazují. Cestující ve vČku od 15 do 18 let prokazují nárok na
zlevnČné jízdné nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
o úĜednČ vydaným platným identifikaþním osobním dokladem, který obsahuje fotografii
nebo digitální zpracování podoby, jméno a pĜíjmení a datum narození (obþanský prĤkaz,
cestovní pas atd.),
o prĤkazkou PID,
o elektronickou slevovou aplikací ve spojení s osobním identifikátorem typu I,
o #ákovským prĤkazem potvrzeným !kolou nebo studentským prĤkazem ISIC.
• Studenti ve vČku 18 a# 26 let, kteĜí se soustavnČ pĜipravují na budoucí povolání studiem na stĜední
!kole, konzervatoĜi, vy!!í odborné !kole, vysoké !kole v denní nebo prezenþní formČ studia5) v ýR
nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveĖ studia na tČchto !kolách, nebo
mají obdobné postavení v zahraniþí. Nárok na slevu se prokazuje nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
o prĤkazkou PID s potvrzením o studiu,
o #ákovským prĤkazem potvrzeným !kolou,
o platným studentským prĤkazem ISIC.
• Cestující star"í 65 let. V systému PID se jedná o tarifní kategorii Senior 65$70 let. Nárok na
zlevnČné jízdné se prokazuje nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
o obþanským prĤkazem,
o cestovním pasem,
o jiným úĜednČ vydaným platným identifikaþním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a pĜíjmení a datum narození,
o prĤkazkou PID nebo PrĤkazem 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 zlevnČné jízdné se prokazuje nČkterým z tČchto
zpĤsobĤ:
o obþanským prĤkazem,
o cestovním pasem,
o jiným úĜednČ vydaným platným identifikaþním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a pĜíjmení a datum narození,
o PrĤkazem PID Senior 70+,
o elektronickou slevovou aplikací ve spojení s osobním identifikátorem typu I.
• Dr#itelé prĤkazĤ ZTP a ZTP>P ve vlacích PID.
PĜestupní jízdenky zvýhodnČné pro jednotlivou jízdu ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného uvedené
v þl. III. odst. 1. písm. c) platí ve vlacích PID a v autobusových linkách PID, a to pouze ve vnČj"ích
pásmech a v dojezdových pásmech B a 0, a to jen pro pĜímČstské cesty. Tyto jízdenky neplatí pro
vnitromČstské cesty a neplatí v #ádném pĜípadČ v pásmu P, a to ani ve vlacích PID. Cestující ve
vlacích PID, který jinak vyu#ívá zlevnČné jízdné ve vý!i 25 < plnocenného a který souþasnČ nemá nárok
na zvlá!tní ceny jízdného nebo na bezplatnou pĜepravu v pásmu P, a smČĜuje do pásma P, pĜípadnČ
projí#dí Prahou pĜes pásmo P, je oprávnČn vyu#ít tuto slevu dle tarifu #elezniþního dopravce, pĜíp. mĤ#e
vyu#ít plnocenné jízdné PID.
Pro cesty mezi územím Prahy a vnČj!ími pásmy se pásmová platnost se urþuje podle následujícího
schématu:
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Zaþátek jízdy (pásmo)
0
0
0
0
0
0
0

Konec jízdy (pásmo)
Projí#dČná pásma
1
0-B-1
2
0-B-1-2
3
0-B-1-2-3
4
0-B-1-2-3-4
5
0-B-1-2-3-4-5
6
0-B-1-2-3-4-5-6
7
0-B-1-2-3-4-5-6-7
=
=
B
1
B-1
B
2
B-1-2
B
3
B-1-2-3
B
4
B-1-2-3-4
B
5
B-1-2-3-4-5
B
6
B-1-2-3-4-5-6
B
7
B-1-2-3-4-5-6-7
=
=
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem.

PotĜebná jízdenka
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
pro 8 pásem
pro 9 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
pro 8 pásem
=

Platí i pro opaþný smČr jízdy (opaþné poĜadí pásem). ýasová platnost jednotlivých jízdenek pro
pĜíslu!ný poþet pásem je uvedena v tabulkách v þl. III, odst. 1. c).
Pro cesty ve vnČj!ích pásmech se jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. c) pou#ívají podle poþtu
navazujících pásem podle následujícího schématu:
Zaþátek jízdy (pásmo)
1
1
1
1
1
1

Konec jízdy (pásmo)
Projí#dČná pásma
2
1-2
3
1-2-3
4
1-2-3-4
5
1-2-3-4-5
6
1-2-3-4-5-6
7
1-2-3-4-5-6-7
=
=
2
3
2-3
2
4
2-3-4
2
5
2-3-4-5
2
6
2-3-4-5-6
2
7
2-3-4-5-6-7
=
=
3
4
3-4
3
5
3-4-5
3
6
3-4-5-6
3
7
3-4-5-6-7
=
=
4
5
4-5
4
6
4-5-6
4
7
4-5-6-7
=
=
=
5
6
5-6
5
7
5-6-7
=
=
6
7
6-7
=
=
= a analogicky pro v!echny ostatní kombinace navazujících pásem.

PotĜebná jízdenka
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
pro 7 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
pro 6 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
pro 5 pásem
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
pro 4 pásma
=
pro 2 pásma
pro 3 pásma
=
pro 2 pásma
=

Platí i pro opaþný smČr jízdy (opaþné poĜadí pásem). ýasová platnost jednotlivých jízdenek pro
pĜíslu!ný poþet pásem je uvedena v tabulkách v þl. III, odst. 1. c).
V pĜípadČ, #e cestující uskuteþĖuje svou cestu oklikou pĜes dal!í tarifní pásma, je nutné jednotlivou
uhradit i tato pásma a zvolit jízdenku odpovídající poþtu skuteþnČ pojí#dČných pásem a þasové délce
cesty. NapĜ. pĜi cestČ z pásma 1 do pásma 3 pĜes pásmo 4 je nutné mít jednotlivou jízdenku pro
pásma 1-2-3-4, i kdy# cesta konþí v pásmu 3.
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4.

5.

Pásmová platnost jízdenek platí souþasnČ s platností þasovou. Pokud jízdenka sice odpovídá svou
pásmovou platností, av!ak þasová platnost jízdenky je nedostaþující pro celou cestu, musí cestující zvolit
jízdenku s del!í þasovou (a tedy zpravidla i pásmovou) platností. NapĜ. 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 tĜi pásma.
Jízdenka dvoupásmová s platností 30 minut od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi
prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení platí na území Prahy pouze pro pĜejezd mezi
pásmem B a pásmem 1. Není platná v pásmu 0 a v pásmu P.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu 15minutové dvoupásmové
• plnocenné,
• celostátní zvýhodnČné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného,
platí pouze ve vnČj"ích pásmech. V #ádném pĜípadČ neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani
v pĜípadech, kdy je zastávka le#ící na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo 0
a souþasnČ v pásmu 1 (napĜ. B, 1). Tyto jízdenky umo#Ėují pĜejetí jedné hranice navazujícího vnČj!ího
tarifního pásma. Jízdenky platí pouze v autobusech pĜímČstských linek PID. ýasová platnost je max.
15 min. od oznaþení nebo od okam#iku prodeje Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení s mo#ností
pĜestupu. Tyto jízdenky neplatí ve vlacích zapojených do systému PID.
Nárok na pou#ití zvýhodnČných jízdenek se prokazuje zpĤsoby uvedenými vý!e:
• u zvýhodnČného jízdného ve vý!i 50 < plnocenného jízdného $ dle odst. 2. písm. f),
• u celostátního zvýhodnČného jízdného ve vý!i 25 < plnocenného jízdného $ dle odst. 3.
Krátkodobé þasové jízdenky platné na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B:
a)
Krátkodobé þasové jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. a) pouze aa) platí v pásmech P
a 0 vþ. B. Tyto jízdenky platí stanovený poþet hodin (24 h nebo 72 h) od okam#iku oznaþení
(jízdenky z MA nebo SMS jízdenky od momentu, kdy se jízdenka stala platnou). Tyto jízdenky
platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ na
území Prahy v pásmech P, 0, B vþetnČ vlakĤ PID. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas
vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem.
ZvýhodnČná jízdenka je vydávána pouze s platností 24 hodin.
Nárok na pou#ívání zvýhodnČných krátkodobých jízdenek mají:
• dČti od 6 do 15 let (pokud nemají nárok na zvlá!tní ceny jízdného). Nárok na slevu konþí pro
dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje
o prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let
o slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí).
o jakýmkoliv oficiálním prĤkazem (resp. prĤkazkou, a té# ve formČ plastové karty) vydaným
právnickou osobou, !kolou, dopravcem, nebo státní správou, s fotografií, jménem,
pĜíjmením a údajem, z nČho# je patrné datum narození.
• dr#itelé prĤkazky PID pro seniory a obþany v hmotné nouzi (pokud nemají nárok na zvlá!tní
ceny jízdného). Nárok na slevu se prokazuje:
o prĤkazkou PID pro kategorii Hmotná nouze,
o prĤkazkou PID nebo PrĤkazem PID pro seniory
o slevovou kategorií Senior od 60 do 70 let v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí)
o slevovou kategorií Obþan v hmotné nouzi v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ ode dne vyhlá!ení.
b)
Mezinárodní #elezniþní jízdenky kombinované s Tarifem PID platné v pásmech P, 0, B:
• 3denní jízdenka MÁV-START uvedená v þl. III. odst. 4. písm. c) platí v pásmech P a 0 vþ. B
tĜi kalendáĜní dny v rozsahu dat uvedených na jízdence. Jízdenka se neoznaþuje a platí ve dnech
na jízdence uvedených. Platnost zaþíná v 00:00 prvního dne platnosti a konþí ve 24:00 posledního
dne platnosti uvedených na jízdence. Jízdenka je vyti!tČna z pokladny #elezniþního dopravce
v Maćarsku na mezinárodní #elezniþní jízdence. Na jízdence je cizojazyþný text podle úĜedního
jazyku vydávajícího subjektu a pro pou#ití v pásmech P a 0 vþ. B þeský text bez diakritiky
%3-denni jizdenky, pasma Pa0, plati Tarif PID&.
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Kongresové jízdné dle þl. III. odst. 4. písm. d) se vypoþítává jako násobek poþtu kalendáĜních
dnĤ kongresu, ceny za jeden den dané tímto tarifem a poþtu úþastníkĤ. Platnost jízdenky zaþíná
okam#ikem vydání jízdního dokladu a konþí nejpozdČji poslední den kongresu v 24:00. Vydává
se pro poĜadatele kongresĤ a jízdním dokladem pro úþastníky kongresu je doklad oznaþený
Pau!ální jízdné. Na tomto dokladu je oznaþena platnost v rozsahu dat konání kongresu a název
kongresu. Tento doklad platí jako pĜestupní jízdenka na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B
mimo vlaky zapojené do systému PID a linku AE v rozsahu dat platnosti na nČm uvedených.
Jízdenku nelze zpČtnČ dolo#it a nevyu#ité jízdné se nevrací. Kongresové jízdné nelze zakoupit ve
veĜejné distribuþní síti, ale jen na základČ pau!ální úhrady poĜadatelem kongresu dopravci DP.
PoĜadateli kongresu vydá dopravce DP doklady na základČ smlouvy/objednávky a uhrazené
faktury. PoĜadatel kongresu podává #ádost o pau!ální jízdné nejménČ 30 dnĤ pĜed zahájením
kongresu. Pau!ální jízdné vyĜizuje Dopravní podnik hl. m. Praha, a. s., oddČlení jízdních dokladĤ,
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9. V pĜípadČ #ádosti o incentivní pobídku pro úþastníky
kongresu musí být splnČny tyto podmínky: Kongres musí mít nejménČ 500 úþastníkĤ a nejménČ
20 < úþastníkĤ musí být z jiné zemČ ne# z ýeské republiky a úþastníci kongresu stráví v Praze
nejménČ dvČ noci. PoĜadatel kongresu podává #ádost o incentivní pobídku nejménČ 30 dnĤ pĜed
zahájením kongresu. Incentivní pobídky vyĜizuje Prague Convention Bureau, RytíĜská 26, 110 00
Praha 1. FormuláĜ #ádosti na www.pragueconvention.cz.
d)
Neobsazeno.
e)
Jednodenní jízdenka T+R, platná v pásmech P, 0, B, kterou lze zakoupit k vyjmenovaným
druhĤm jízdného dle tarifu TR 10 ýD platným minimálnČ na území hlavního mČsta Prahy.
Jízdenku T+R je mo#né vydat u pokladní pĜepá#ky ýD k následujícím jízdním dokladĤm ýD:
• K papírovým i elektronickým jízdním dokladĤm vydaným ze zaĜízení UNIPOK a POP $
jednosmČrné (v!echny typy mimo skupinové, tj. pro více osob), zpáteþní (v!echny typy mimo
skupinové), vþetnČ slev IN 25, IN 50, traĢové, síĢové (v!echny typy mimo skupinové), ve formČ
zápisu v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business.
Jízdenku T+R je mo#né vydat prĤvodþím ve vlaku k následujícím jízdním dokladĤm ýD:
• K papírovým i elektronickým jízdním dokladĤm vydaným ze zaĜízení UNIPOK a POP $
jednosmČrné (v!echny typy mimo skupinové), zpáteþní (v!echny typy mimo skupinové), vþetnČ
slev IN 25, IN 50, traĢové, síĢové (v!echny typy mimo skupinové), ve formČ zápisu
v Kilometrické bance (KMB), k Jízdence na léto, IN 100, IN Business.
• K jízdenkám eTiket zakoupeným v e-shopu ýD (ke v!em typĤm mimo skupinové).
Jízdenka T+R platí pouze v dobČ platnosti, která je na ní uvedena a ve spojení s jízdenkou ýD,
ke které byla vydána. Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence jednosmČrné, vþetnČ slev IN 25,
IN 50, k jízdence jednodenní síĢové a k jízdence ve formČ zápisu v KMB je do 1:00 dne
následujícího po prvním dnu platnosti pĜíslu!né jízdenky ýD, ke které byla vystavena.
Platnost jízdenky T+R vydané k jízdence zpáteþní vþetnČ slev IN 25, IN 50 a k Jízdence na léto
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující urþí jako její první den platnosti v rámci
intervalu platnosti jízdenky ýD, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je ke zpáteþní jízdence nebo
k Jízdence na léto mo#né zakoupit pouze jednou, tj. na jeden zvolený den platnosti.
Platnost jízdenky T+R vydané k síĢovým jízdenkám IN 100, IN Business a traĢovým jízdenkám
je do 1:00 dne následujícího po dni, který si cestující urþí jako její první den platnosti v rámci
intervalu platnosti jízdenky ýD, ke které byla vydána. Jízdenku T+R je mo#né u tČchto síĢových
nebo traĢových jízdních dokladĤ zakoupit i opakovanČ, tj. na kterýkoliv den, kdy cestující pou#ije
tento jízdní doklad ve vlacích ýD v rámci platnosti síĢové nebo traĢové jízdenky ýD.
PĜi pĜepravní kontrole se cestující prokazuje jízdenkou T+R spolu s jízdenkou ýD (nebo kartou
ýD s nahranou elektronickou jízdenkou), ke které byla vydána. Na jízdence T+R je uveden text
%Platí jen s jízd./kartou ýD konc. þ. XXX&, kde XXX jsou poslední tĜi þíslice z þísla jízdenky ýD
nebo karty ýD, ke které byla jízdenka T+R vydána. Za správnost vydávání jednodenní jízdenky
T+R k dokladĤm ýD odpovídají ýD.
Jízdenku T+R nelze vydat k zamČstnanecké jízdence %"elezniþní prĤkazka&.
Krátkodobé þasové jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. b) platí ve vnČj"ích nebo ve v"ech
pásmech PID 24 hodin od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako
pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ, vþetnČ vlakĤ PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze
c)

6.
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7.
8.
9.

tuto jízdenku pou#ít pouze v pĜípadČ, #e ji# byl oznaþen zaþátek její platnosti nebo byla zakoupena
u Ĝidiþe pĜímČstských autobusových linek PID nebo zakoupena z UNIPOK nebo z POP a je na ní
vyznaþen zaþátek platnosti a její platnost je dostaþující pro dosa#ení zamý!leného cíle v rámci PID.
24hodinová zvýhodnČná jízdenka Krajská (celostátní zvýhodnČné jízdné ve vý!i 25 < plnocenného)
je urþena pro dČti 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 prĤkazĤ ZTP a ZTP/P.
Nárok na slevu dle pĜíslu!né tarifní kategorie cestujícího se prokazuje dle odst. 3. tohoto þlánku.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
PĜedplatní þasové jízdenky nepĜenosné opatĜené platným þasovým kuponem pro pásma P a 0
papírovým nebo elektronickým a dlouhodobé þasové jízdenky pĜenosné platí zásadnČ jako jízdní
doklady síĢové s libovolným poþtem pĜestupĤ v pĜíslu!ných, navazujících pásmech na území hl. m.
Prahy (v pásmech P a 0) vþetnČ vlakĤ PID. Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B
zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se symbolem 0 jak v ti!tČné, tak i v elektronické podobČ.
a)
ýasové pĜedplatní jízdenky (kupóny) nepĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti
mČsíþní, þtvrtletní, pČtimČsíþní a roþní v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s osobním identifikátorem typu I nebo typu II uvedené v þl. III. odst. 6. platí mČsíc
nebo þtvrtletí nebo pČt mČsícĤ nebo rok podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu
þasových 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 dnĤ
pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka
v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na
jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich þasová a pásmová
platnost se zobrazí na odbavovacím zaĜízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním zaĜízení
povČĜených osob dopravce.
b)
ýasové pĜedplatní jízdenky (kupóny) nepĜenosné vydané na stanovené období s volitelným
nebo omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti, vydávané v papírové podobČ
z Jízdenkového programu uvedené v þl. III. odst. 6. platí dle pĜíslu!né tarifní kategorie 30, 90,
150 nebo 365 (v pĜestupném roce 366) kalendáĜních dnĤ podle délky pĜedplaceného období pouze
v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne
platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil
v období jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den
platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den
prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
c)
Neobsazeno.
d)
ýasové jízdenky dlouhodobé pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti mČsíþní,
þtvrtletní a roþní v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení s anonymním
nepersonalizovaným identifikátorem uvedené v þl. III. odst. 7. písm. a) platí mČsíc nebo
þtvrtletí nebo rok podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových 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 dnĤ pĜed zaþátkem
platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu
þasových dat zaznamenaných v systému, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence)
do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich þasová a pásmová platnost se
zobrazí na odbavovacím zaĜízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním zaĜízení povČĜených osob
dopravce.
e)
ýasové jízdenky dlouhodobé pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti, vydávané
v papírové podobČ z Jízdenkového programu, uvedené v þl. III. odst. 7. platí 30, 90 nebo 365
(v pĜestupném roce 366) kalendáĜních dnĤ podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu
þasových dat uvedených na þasovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti
do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období
jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti
platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje
(uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
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Dr#itelé pĜedplatních þasových jízdenek obþanských, platných pro pásma P, 0, B (Praha)
mohou v sobotu, v nedČli a svátcích pĜepravit bezplatnČ spoleþnČ s sebou jedno dítČ do 15 let
s tím, #e mo#nost bezplatné spolupĜepravy dítČte do 15 let neplatí ve vlacích zapojených do
systému PID. Nárok dítČte na bezplatnou pĜepravu konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin
a dítČ se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo osobním identifikátorem se
slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let nebo jiným zpĤsobem uvedeným v þl. IX. odst. 3. písm. c).
PĜedplatní þasové jízdenky nepĜenosné opatĜené pĜíslu!ným platným doplĖkovým þasovým
kuponem BUS+VLAK nebo pĜedplatní þasové jízdenky v podobČ elektronického záznamu ve spojení
s osobním identifikátorem uvedené v þl. III. odst. 10. platí pouze ve vnČj!ích pásmech nebo v kombinaci
pásmo 0 a vnČj!í pásma (podle poþtu pásem, pro která je doplĖkový þasový kupon urþen) v pĜímČstských
autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID jako jízdní doklady síĢové pro pĜíslu!ný poþet
navazujících pásem. Povolené výjimky jsou uvedeny v þlánku VII.B. Pro tento typ jízdního dokladu se
pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se symbolem 0.
a)
DoplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK v elektronické podobČ ve spojení s osobním
identifikátorem typu I nebo typu II plnocenné a zvýhodnČné (pouze typ I) s volitelným
zaþátkem platnosti (mČsíþní, þtvrtletní, roþní) mají þasovou a pásmovou platnost v rozsahu dat
platnosti zaznamenanou v systému Jízdenka (kupón) platí mČsíc, resp. þtvrtletí, resp. rok podle
délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém kuponu
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti.
V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat
uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. ýasová a pásmová platnost tČchto jízdenek se
zobrazí na odbavovacím zaĜízení ve vozidlech PID nebo na kontrolním zaĜízení povČĜených osob
dopravce.
b)
DoplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK vydané v papírové podobČ z Jízdenkového
programu nebo z UNIPOK ve stanicích ýD s volitelným zaþátkem doby platnosti 30denní,
90denní a 365>366denní mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem pĜímo
na þasovém kuponu. Jízdenka (kupón) platí 30, resp. 90, resp. 365/366 kalendáĜních dnĤ podle
délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém kuponu
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti.
V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat
uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Kupóny 365/366denní se z technických dĤvodĤ
nevydávají ze zaĜízení UNIPOK.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha uvedená v þl. III. odst. 9. opravĖuje v den své platnosti
(maximálnČ do 24:00) k pĜepravČ maximálnČ 5 spolucestujících, pĜiþem# pouze maximálnČ 2 cestující
z celkového poþtu mohou být star!í 15 let (ode dne 15. narozenin). Cestující musí cestovat spoleþnČ.
Jízdenka platí ve v!ech prostĜedcích PID na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B. Jízdenka se
neoznaþuje. Pou#ití ve vlacích ýeských drah, a. s. se Ĝídí dle Smluvních pĜepravních podmínek ýeských
drah pro veĜejnou drá#ní osobní dopravu (SPPO ýD) a Tarifem ýeských drah pro vnitrostátní pĜepravu
cestujících a zavazadel (TR 10).
PĜedplatní þasové jízdenky vydané k prĤkazkám PID typu I nebo typu II a pĜedplatní þasové jízdenky
v podobČ elektronického záznamu ve spojení s osobním identifikátorem typu I nebo typu mohou být
souþasnČ opatĜeny více þasovými kupóny $ pro pásma P a 0 (uvedeným v þl. III. odst. 6.) a doplĖkovými
þasovými kupóny BUS+VLAK (uvedenými v þl. III. odst. 10.). V tomto pĜípadČ platí jako síĢové
jízdenky s libovolným poþtem pĜestupĤ v systému PID v pásmech P a 0 a ve vnČj!ích pásmech, pro
která je platný doplĖkový þasový kupón. Pou#ití a platnost se Ĝídí pĜíslu!nými ustanoveními odst. 9.
a 10. tohoto þlánku. Kupóny mohou mít rozdílné období platnosti. V okam#iku pou#ití v!ak musí být
kupóny platné þasovČ a platné v tČch pásmech, v nich# jsou pou#ity.
Po#aduje-li cestující k prĤkazce PID typu I nebo typu II kombinaci kupónu pro pásma P a 0 (Praha)
s doplĖkovým kupónem BUS+VLAK pro navazující vnČj!í pásma, lze mu z Jízdenkového programu
vydat tzv. sdru#ený kupón, kdy oba kupóny jsou vyti!tČny na jednom spoleþném fundamentu.
V takovém pĜípadČ musí mít oba kupóny stejný zaþátek a konec platnosti a musí být vydány na stejné
období (tj. oba buć na 30, nebo na 90 dní nebo na 365(366) dní). Na jednom jízdním dokladu mohou

f)

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

být uvedena souþasnČ pásma P, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 11* (* ode dne vyhlá!ení). (NapĜ. je-li
kupón pro Prahu $ P a 0 vþetnČ B $ kombinován s doplĖkovým kupónem tĜípásmovým pro pásma 1-2-3,
na sdru#eném kupónu bude uvedena kombinace P-0-1-2-3.) Cena takového jízdního dokladu je souþtem
ceny obou kuponĤ. Tyto jízdenky mají období platnosti uvedeno dopravcem pĜímo na þasovém kuponu
(jízdence). Jízdenka platí tĜicet (resp. devadesát) kalendáĜních dnĤ pouze v rozsahu þasových dat
uvedených na þasovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne
platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dnĤ pĜed
zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu
þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence.
PĜedplatní þasové jízdenky (kupóny) doplĖkové BUS+VLAK nepĜenosné $ zvýhodnČné celostátní
jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného platí pouze ve vnČj"ích pásmech nebo v kombinaci pásmo
0 a vnČj"í pásma (podle poþtu pásem, pro která je doplĖkový þasový kupon urþen) v pĜímČstských
autobusech a ve vlacích zapojených do systému PID jako jízdní doklady síĢové pro pĜíslu!ný poþet
navazujících pásem. Povolené tarifní výjimky jsou uvedeny v þlánku VII.B. Pro tento typ jízdního
dokladu se pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se symbolem 0.
Nevydávají se pro pásmo P. Celostátní jízdné ve vý"i 25 ' plnocenného jízdného platí v rámci PID
jako síĢové pro následující tarifní kategorie:
• DČti a junioĜi od 6 do 18 let. Kupóny se vydávají papírové k prĤkazce PID nebo v elektronické
podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I.
• Studenti od 18 do 26 let, kteĜí se soustavnČ pĜipravují na budoucí povolání studiem na stĜední !kole,
konzervatoĜi, vy!!í odborné !kole, vysoké !kole v denní nebo prezenþní formČ studia5) v ýR nebo
studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveĖ studia na tČchto !kolách, nebo mají
obdobné postavení v zahraniþí. Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID s potvrzením o studiu,
#ákovským prĤkazem potvrzeným !kolou nebo studentským prĤkazem ISIC. Kupóny se vydávají
papírové k prĤkazce PID nebo v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I.
• Cestující star"í 65 let. Zahrnuje kategorii Senior 65$70 let. Kupóny se vydávají papírové k prĤkazce
PID nebo v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I.
a)
DoplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK zvýhodnČné celostátní jízdné ve vý"i 25 '
plnocenného jízdného $ v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu
I mají þasovou a pásmovou platnost v rozsahu dat platnosti zaznamenanou v systému. Jízdenka
(kupón) platí mČsíc, resp. þtvrtletí, resp. rok podle délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu
þasových dat uvedených na þasovém kuponu (jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do
24:00 posledního dne platnosti na jízdence uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období
jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti. V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti
platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje
(uvedeným na jízdence) do 24:00 posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. ýasová
a pásmová platnost tČchto jízdenek se zobrazí na odbavovacím zaĜízení ve vozidlech PID nebo
na kontrolním zaĜízení povČĜených osob dopravce. Roþní doplĖkové kupóny se nevydávají pro
kategorii Student 18$26 let.
b)
DoplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK zvýhodnČné celostátní jízdné ve vý"i 25 '
plnocenného jízdného $ vydané v papírové podobČ z Jízdenkového programu nebo
z UNIPOK ve stanicích ýD s volitelným zaþátkem doby platnosti 30denní, 90denní
a 365>366denní mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem pĜímo na
þasovém kuponu. Jízdenka (kupón) platí 30, resp. 90, resp. 365(366) kalendáĜních dnĤ podle
délky pĜedplaceného období pouze v rozsahu þasových dat uvedených na þasovém kuponu
(jízdence), tj. od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti na jízdence
uvedeném, pokud si ji cestující zakoupil v období jeden a# !edesát dnĤ pĜed zaþátkem platnosti.
V pĜípadČ zakoupení jízdenky v první den platnosti platí tato jízdenka v rozsahu þasových dat
uvedených na jízdence, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. 365/366denní doplĖkové kupóny se nevydávají
z UNIPOK a nevydávají se pro kategorii Student 18$26 let.
Jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku krátkodobou na 24 h nebo 72 h, je cestující povinen oznaþit
neprodlenČ po nástupu do vozidla nebo plavidla nebo pĜi vstup do pĜepravního prostoru metra,
pĜepravního prostoru zastávky lanové dráhy na PetĜín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle
postupu uvedeného v þl. IX.C. vsunutím do otvoru oznaþovacího zaĜízení tak, aby oznaþení bylo
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16.
17.

18.

19.

20.

provedeno na místČ jízdenky k tomu urþeném. Jízdenka se vkládá do oznaþovacího strojku ve smČru
!ipky (resp. !ipek) lícem nahoru. PĜestupní jízdenky se po pĜestupu ji# znovu neoznaþují. Neoznaþují se
pouze jízdenky vydané z prodejních zaĜízení povČĜenými osobami dopravcĤ (mobilní odbavovací
zaĜízení v autobusech pĜímČstských linek, POP, UNIPOK) a jízdenky vydané z platebních
bezkontaktních terminálĤ, jejich# platnost zaþíná okam#ikem vydání (pĜípadnČ þasem zaþátku platnosti
jízdenky dle po#adavku cestujícího $ jen u jízdenek PID vydaných na #eleznici ze zaĜízení UNIPOK),
který je na nich vyznaþen pĜímo pĜi prodeji.
Jízdní doklad a na nČm vyznaþené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozmČĖovat.
U jízdních dokladĤ vydaných v papírové podobČ se þasový kupon vkládá do plastového pouzdra
pĜedplatní þasové jízdenky lícní stranou navrch. Druhý doplĖkový þasový kupon se vkládá do pouzdra
na rubovou stranu prĤkazky PID, popĜípadČ do zvlá!tní kapsy pouzdra, lícní stranou navrch. V pouzdĜe
mohou být umístČny pouze originální jízdní doklady $ prĤkazka PID, kupóny, potvrzení o studiu nebo
prĤkaz studenta vysokých !kol uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu, nebo pokyny vydané dopravcem.
Jízdenky musí mít rozmČry stanovené v technických specifikacích pro tisk jízdních dokladĤ. Informaci
o tČchto rozmČrech lze získat na odboru pĜepravní kontroly na Centrálním dispeþinku MHD, Na Boji!ti
5, Praha 2.
Pro pĜípad kontroly povČĜenou osobou musí mít cestující platný jízdní doklad u sebe po celou dobu
pĜepravy, bČhem pobytu ve vyznaþeném pĜepravním prostoru a v okam#iku vystoupení z tramvaje nebo
z autobusu nebo z plavidla nebo v okam#iku, kdy opou!tí pĜepravní prostor. Za platný jízdní doklad se
pova#ují pouze originální jízdní doklady. Nelze v #ádném pĜípadČ pou#ít a uznat notáĜsky þi jinak
úĜednČ ovČĜenou fotokopii jízdního dokladu. Jízdenka ve formČ elektronického záznamu se stává
platnou a# okam#ikem jejího spojení s pĜíslu!ným identifikátorem v rozsahu þasových údajĤ uvedených
v elektronickém záznamu, pĜípadnČ 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 formČ elektronického záznamu do doby jejího platného a identifikovatelného
spojení s identifikátorem není pova#ována za dobu platnosti jízdenky.
Jízdní doklad je neplatný:
• jestli#e pro jeho pou#ití cestující nedodr#el podmínky stanovené PĜepravním Ĝádem nebo tímto
tarifem,
• jestli#e pro jeho pou#ití cestující nedodr#el Smluvní pĜepravní podmínky PID,
• nejsou-li vyplnČny pĜedepsané 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 nČj nejsou patrné údaje potĜebné pro kontrolu správnosti jeho pou#ití,
• neodpovídají-li údaje skuteþnosti nebo byly neoprávnČnČ pozmČnČny,
• je-li pou#it neoprávnČnou osobou,
• uplynula-li nebo nenastala-li doba jeho platnosti,
• nejde-li o originál.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu a krátkodobá þasová jízdenka je neplatná zejména:
• vykazuje-li známky opakovaného pou#ití (oznaþení),
• je-li oznaþená na jiném ne# k tomu urþeném místČ, údaje jsou neþitelné nebo je jízdenka zcela
neoznaþená
• byla-li neoprávnČnČ upravena nebo pozmČnČna nebo byla-li oznaþena cestujícím a# po výzvČ
povČĜené osoby dopravce (pĜepravního kontrolora) ke kontrole.
Neplatný jízdní doklad je povČĜená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a prĤkazem
oprávnČna odebrat.
Identifikátor je pova#ován za neplatný jízdní doklad té# v pĜípadČ, #e:
• byl zablokován pro pou#ití v rámci odbavovacího systému,
• nelze platnost elektronického þasového kupónu spojeného s tímto identifikátorem zkontrolovat
prostĜednictvím k tomu urþeného technického zaĜízení,
• není-li k tomuto identifikátoru pĜiĜazen jízdní doklad pro pásma a þasové období, v nČm# je
identifikátor pou#it nebo pĜedlo#en ke kontrole.
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V pĜípadČ osobního identifikátoru se jedná o neplatný jízdní doklad té# v pĜípadČ, #e:
• z dĤvodu po!kození vnČj!ích znakĤ osobního identifikátoru nelze jednoznaþnČ identifikovat jeho
dr#itele,
• je vyu#íván jako jízdní doklad osobou odli!nou od jeho dr#itele
• není-li jeho dr#itelem souþasnČ dolo#en nárok na uplatĖovanou slevu z jízdného.
PĜepravní kontrolor není oprávnČn identifikátor cestujícímu odebrat.
Ve vlacích zaĜazených do PID je mo#né na linkách uvedených v PĜíloze þ. 12 tohoto Tarifu
(rychlíky) pou#ít jízdní doklady PID (vþetnČ nárokĤ na zvlá!tní cenu jízdného) v rámci své þasové
a pásmové platnosti pouze z>do stanic a zastávek, zaĜazených do PID, ve kterých pĜíslu"ný spoj
pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje, vþetnČ navazování jízdních dokladĤ PID s jízdenkami
#elezniþního dopravce, které je mo#né také pouze z/do stanic a zastávek, zaĜazených do PID, ve kterých
pĜíslu!ný spoj pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje.

VII.A. Skládání platnosti jízdních dokladĤ
1.

2.

3.

Skonþí-li bČhem jízdy dopravním prostĜedkem PID þasová nebo pásmová platnost jízdenky, je cestující
povinen bez prodlení oznaþit si dal!í jízdenku nebo si jiným zpĤsobem opatĜit platnou jízdenku pro dal!í
jízdu.
Cestujícím bez nároku na slevu je zakázáno slo#it plnocennou jednotlivou jízdenku ze þtyĜ jízdenek
zvýhodnČných pro celostátní slevu ve vý!i 25< plnocenného jízdného. Pouze na území Prahy
(v pásmech P, 0, B) lze pĜi pĜepravní kontrole uznat za platnou jízdenku pro jednotlivou jízdu
plnocennou slo#enou ze dvou shodnČ oznaþených jízdenek zvýhodnČných ve vý!i 50 < plnocenného
jízdného (tj. 30minutová 24 Kþ jako 2× 12 Kþ nebo 90minutová 32 Kþ jako 2× 16 Kþ nebo 24hodinová
(P, 0, B) 110 Kþ jako 2× 55 Kþ). ObČ jízdenky musí být oznaþeny ve stejném oznaþovaþi a ve stejný
þas (maximální povolený rozdíl je jedna minuta) a pĜi kontrole musí být pĜedlo#eny souþasnČ.
Posun pásmové a þasové platnosti jízdních dokladĤ. Cestující, který zaþíná svou jízdu prostĜedky
PID na území Prahy a pokraþuje do vnČj!ích pásem, pĜiþem#:
• je dr#itelem platného þasového jízdného (kupónu) pro pásma P a 0,
• nebo je dr#itelem krátkodobé þasové jízdenky platné pro pásma P a 0,
• nebo má nárok na bezplatnou pĜepravu v pásmech P a 0,
• nebo má nárok na zvlá!tní ceny jízdného v pásmech P a 0,
a hodlá cestovat pĜímČstskou autobusovou linkou PID, mĤ#e si potĜebnou navazující jednotlivou
jízdenku pro potĜebný poþet vnČj!ích pásem zakoupit nebo oznaþit u Ĝidiþe ji# v momentČ nástupu do
vozidla pĜímČstské linky v pásmu 0 nebo B. SouþasnČ se Ĝidiþi proká#e nČkterým z vý!e uvedených
jízdních dokladĤ. ýasová a pásmová platnost jízdenky se v tomto pĜípadČ posouvá do prvního pásma,
na které cestující nemá pĜedplatné, tedy do pásma 1. Posunutá þasová platnost navazující jednotlivé
jízdenky se v takovém pĜípadČ poþítá od poslední zastávky na území Prahy.
Pokud jízda zaþíná v pásmu P, pĜiþem# vozidlo na mČstské lince pokraþuje jako pĜímý vĤz na linku
pĜímČstskou z pásma P do pásem 0, B a vnČj!ích (tj. dochází ke zmČnČ þísla linky, napĜ. 174 >?@ 301
nebo 174 >?@ 352), uplatní se posun þasové a pásmové platnosti i v pĜípadČ, #e jízdenka pro potĜebný
poþet vnČj!ích pásem je oznaþena v oznaþovaþi nebo zakoupena u Ĝidiþe ji# v pásmu P.
PodobnČ cestující postupuje, je-li kromČ vý!e uvedených platných jízdních dokladĤ pro pásma P a 0
je!tČ dr#itelem:
• doplĖkového þasového kupónu pro jedno nebo více pásem bezprostĜednČ sousedících s Prahou,
pĜiþem# pokraþuje dále do vnČj!ích pásem, na které ji# nemá pĜedplatné. V takovém pĜípadČ se platnost
navazující jízdenky posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední pásmo
(ve smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno kupónem. Posunutá þasová platnost se poþítá od
poslední zastávky v posledním pásmu (ve smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno kupónem.
Pokud se cestující odbavuje pomocí Mobilní aplikace (MA) a vyu#ívá kombinaci pĜedplatního
þasového jízdného (kupónu) s elektronickou jednotlivou jízdenkou z MA, postupuje dle þl. XVI. tohoto
Tarifu.
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5.

6.

PĜi pĜepravní kontrole se cestující prokazuje souþasnČ v"emi jízdními doklady, které k cestČ pou#ívá.
SpoleþnČ pĜedlo#ené jízdní doklady se z hlediska pásmové a þasové platnosti posuzují jako jeden jízdní
doklad.
Posun pásmové a þasové platnosti jízdních dokladĤ na #eleznici. Cestující, který zaþíná svou jízdu
ve vlaku PID na území Prahy a pokraþuje do vnČj!ích pásem, pĜiþem#:
• je dr#itelem platného þasového jízdného (kupónu) pro pásma P a 0,
• nebo je dr#itelem krátkodobé þasové 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 pĜedprodeji, oznaþí si jízdenku pro potĜebný
poþet vnČj!ích pásem v nČkterém z oznaþovaþĤ umístČných v prostoru #elezniþní stanice nebo zastávky
na území Prahy, a to pĜed nástupem do vlaku. MĤ#e si také zakoupit jízdenku PID v pokladnČ na
#elezniþní stanici ze zaĜízení UNIPOK. Jízdenka nese v takových pĜípadech oznaþení pásma P nebo 0
nebo B podle pásmového zaĜazení pĜíslu!né #elezniþní stanice v Praze. ýasová a pásmová platnost
jízdenky se v tomto pĜípadČ posouvá do prvního pásma, na které cestující nemá þasový kupón
(krátkodobou jízdenku, nárok na zvlá!tní ceny jízdného), tedy do pásma 1. Posunutá þasová platnost
navazující jednotlivé jízdenky se v takovém pĜípadČ poþítá od poslední zastávky na území Prahy.
PodobnČ cestující postupuje, je-li kromČ vý!e uvedených platných jízdních dokladĤ pro pásma P a 0
je!tČ dr#itelem:
• doplĖkového þasového kupónu pro jedno nebo více pásem bezprostĜednČ sousedících s Prahou,
pĜiþem# pokraþuje dále do vnČj!ích pásem, na které ji# nemá pĜedplatné. V takovém pĜípadČ se platnost
navazující jednotlivé jízdenky posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední
pásmo (ve smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno kupónem. Posunutá þasová platnost se poþítá od
poslední stanice (zastávky) v posledním pásmu (ve smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno
kupónem.
Pokud se cestující odbavuje pomocí Mobilní aplikace (MA) a vyu#ívá kombinaci pĜedplatního
þasového jízdného (kupónu) s elektronickou jednotlivou jízdenkou z MA, postupuje dle þl. XVI. tohoto
Tarifu.
PĜi pĜepravní kontrole se cestující prokazuje souþasnČ v"emi jízdními doklady, které k cestČ pou#ívá.
SpoleþnČ pĜedlo#ené jízdní doklady se z hlediska pásmové a þasové platnosti posuzují jako jeden jízdní
doklad.
Cestující, který zaþíná svou jízdu v pásmech, která hradí jednotlivou jízdenkou, a smČĜuje do
pásem, po která má platný þasový kupón (rozumí se té# nárok na bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní
ceny jízdného), pĜiþem# v tČchto pásmech svou jízdu konþí, mĤ#e si ve vozidle u Ĝidiþe zakoupit nebo
oznaþit jednotlivou jízdenku pouze pro ta pásma, na která nemá þasový kupón. V tomto pĜípadČ se lze
pro tato pásma odbavit i elektronickou jízdenkou zakoupenou z Mobilní aplikace (MA). Posun þasové
a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky se zde neuplatní. V zájmu plynulosti odbavení je v tomto
pĜípadČ vhodné, aby se cestující pĜi nákupu nebo oznaþení jednotlivé jízdenky prokázal i pĜedplatní
þasovou jízdenkou (kupónem) platnou pro pásma, do kterých smČĜuje. Na vyzvání Ĝidiþe a pĜi pĜepravní
kontrole je tak povinen uþinit v#dy. Neproká#e-li se cestující pĜedplatní þasovou jízdenkou platnou pro
pásma, do kterých smČĜuje, Ĝidiþ mu prodá jednotlivou jízdenku na celou cestu, tj. i pro tato pásma. Po
opu!tČní zastávky na hranici dvou tarifních pásem nebo poslední zastávky v urþitém tarifním pásmu
musí mít cestující platný jízdní doklad do následující zastávky, le#ící v navazujícím tarifním pásmu,
s výjimkami uvedenými ní#e.
Pokud cestující chce kombinovat pĜedplatní þasový kupón pro urþitá pásma s jednotlivou jízdenkou pro
jízdu do navazujících pásem, a to v jiných pĜípadech, ne# uvedených v odstavcích 3. a 4., cestující si
musí opatĜit navazující jednotlivou jízdenku pĜedem v pĜedprodeji a oznaþí si ji v oznaþovaþi v autobusu
PID a# bezprostĜednČ poté, kdy vĤz vstoupí do pásma, na které cestující nemá pĜedplatné. PĜi nástupu
do autobusu PID se cestující Ĝidiþi musí prokázat þasovou pĜedplatní jízdenkou s kupónem platným pro
pásmo, kde cestující nastupuje.
Pokud cestující nemá k dispozici navazující jednotlivou jízdenku, je povinen se ji# pĜi nástupu odbavit
u Ĝidiþe jednotlivou jízdenkou pro celou zamý!lenou cestu, nebo si mĤ#e pro pĜíslu!nou kombinaci
jízdních dokladĤ zakoupit jízdenku z Mobilní aplikace dle þl. XVI..
Ve vlacích PID, kde není mo#nost oznaþit si jednotlivou jízdenku ve vozidle v prĤbČhu jízdy po zmČnČ
pásma, se cestující v takovém pĜípadČ pro dal!í jízdu odbaví dle tarifu #elezniþního dopravce (od
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7.

8.
9.

poslední stanice nebo zastávky v tom pásmu, na které je!tČ má pĜedplatné; u rychlíkĤ PID od poslední
stanice v pásmu pĜedplaceném kupónem, kde vlak pravidelnČ dle jízdního Ĝádu zastavuje), nebo se
odbaví jízdenkou z Mobilní aplikace dle þl. XVI..
PĜi kontrole povČĜenou osobou dopravce se cestující prokazuje souþasnČ v"emi jízdními doklady, které
k cestČ pou#ívá.
Cestujícímu tarifní kategorie Senior 60$65 let a kategorie Hmotná nouze, který vyu#ívá
zvýhodnČné 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 vnČj!ích
pásem, uhradí navazující vnČj!í pásma jednotlivou jízdenkou plnocennou. Tuto jízdenku si mĤ#e
v pĜímČstských autobusových linkách v pásmu 0 nebo B (a u pĜímých vozĤ linek pĜecházejících
z pásma P do pásem 0, B a vnČj!ích i v pásmu P) oznaþit nebo zakoupit u Ĝidiþe ji# pĜi nástupu do
vozidla. Zaþátek þasové platnosti takové navazující plnocenné jízdenky se v tomto pĜípadČ posouvá do
poslední zastávky na území Prahy, pásmová platnost takové jízdenky se posouvá do pásma 1.
ZvýhodnČná jízdenka pro pásma P, 0, B musí být platná a# do poslední zastávky na území Prahy.
V opaþném smČru, kdy cestující zaþíná svou cestu ve vnČj!ích pásmech plnocennou jízdenkou,
postupuje tak, #e musí mít navazující zvýhodnČnou jízdenku pro Prahu (B, 0, P) zakoupenou pĜedem
v pĜedprodeji. U Ĝidiþe si pĜi nástupu zakoupí plnocennou jízdenku pro potĜebný poþet vnČj!ích pásem
a zároveĖ se mu proká#e neoznaþenou zvýhodnČnou jízdenkou pro Prahu (P, 0, B). Tuto navazující
zvýhodnČnou jízdenku si oznaþí v oznaþovaþi bezprostĜednČ poté, co vozidlo vstoupí na území Prahy
do pásma B, pĜíp. 0.
PĜi pĜepravní kontrole se cestující prokazuje zároveĖ obČma jízdenkami a souþasnČ 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 vnitromČstské cesty v rámci pásem P, 0, B. PĜi pĜímČstských cestách musí takový cestující pou#ít
pro celou zamý!lenou cestu plnocenné jízdné, nebo se odbavit dle tarifu #elezniþního dopravce.
Po opu!tČní zastávky na hranici dvou tarifních pásem nebo poslední zastávky v urþitém tarifním pásmu
musí mít cestující platný jízdní doklad do následující zastávky, le#ící v navazujícím tarifním pásmu.
DoplĖkové þasové kupony BUS+VLAK se stejnČ dlouhou þasovou platností nelze vzájemnČ sþítat,
pokud by výsledná cena takto seþtených kupónĤ (napĜ. kupón 1-2 a kupón 3-4) byla men!í ne# cena
jednoho kupónu pro celou kombinaci navazujících pásem (napĜ. 1-2-3-4).

VII.B. Tarifní výjimky
1.

2.

3.

4.

5.

Je-li zastávka PID v jízdním Ĝádu linky mimo území hl. m. Prahy zaĜazena do dvou tarifních pásem
(B, 1 nebo 1, 2 nebo 2, 3 nebo 3, 4 atd.), posuzuje se pásmová platnost jízdenky výhodnČj!í pro
cestujícího z hlediska jeho smČru jízdy (cesty). ZaĜazení zastávky se vztahuje pouze k zastávce uvedené
v jízdním Ĝádu pĜedmČtné linky. Stejná zastávka na jiné lince mĤ#e mít jiné pásmové zaĜazení. Na území
hl. m. Prahy jsou vybrané zastávky pĜímČstských linek zaĜazeny do pásma B. PĜi pĜímém pĜestupu mezi
pásmy B a P cestující hradí jízdné, jako kdyby projel i pásmo 0.
Na lince PID 426 je v úseku BĜe#any II (2. tarifní pásmo) a# ýeský Brod (3. tarifní pásmo) povoleno
pou#ití doplĖkového þasového kupónu pro dČti od 6 do 15 let pro jedno tarifní pásmo. DítČ od 6 do 15 let
si zakoupí kupon pro 2. pásmo.
Na lince PID 229 se vybrané zastávky zaĜazují do pásma P a souþasnČ do pásem B nebo 0 takto:
• úsek Depo HostivaĜ $ DolnomČcholupská: pásmo P, 0
• úsek Dolní MČcholupy $ UhĜínČves: pásmo P, B.
Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodnČj!í z hlediska pásmové platnosti, za souþasného
nepĜekroþení þasové platnosti pou#itého jízdního dokladu.
Pro cestující, dr#itele pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK platným pro
tarifní pásmo 4, kteĜí pouze projí#dČjí zastávkou MeþeĜí# (zaĜazenou v tarifním pásmu 5) pĜímým
spojem vyznaþeným v jízdním Ĝádu, 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.
Pro cestující, kteĜí jsou dr#iteli pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK
platným pro kombinaci vnČj!ích pásem s pásmem 0 (vþ. B), se na lince PID 166 zaĜazují zastávky Ládví,
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6.

7.

8.

9.

Na Slovance, Vinopalnická a Bulovka do pásma P a souþasnČ do pásma 0. Neplatí pro cestující
s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.
Pro cestující, kteĜí jsou dr#iteli pĜedplatní jízdenky s doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK
platným pro kombinaci vnČj!ích pásem s pásmem 0 (vþ. B), se na linkách PID 100, 119 a 191 zaĜazují
zastávky Leti!tČ, Schengenská, Terminál 1, Terminál 2 a U Hangáru do pásma P a souþasnČ do pásma 0.
Neplatí pro cestující s jízdenkami pro jednotlivou jízdu.
Na lince PID 180 se zastávky Zliþín a Obchodní centrum Zliþín zaĜazují do pásma P a souþasnČ do
pásma B. Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodnČj!í z hlediska pásmové platnosti, za
souþasného nepĜekroþení þasové platnosti pou#itého jízdního dokladu.
Na lince PID 651 se mezi zastávkami Hrusice a Hrusice, Na Gmejkalce, le#ícími v tarifním pásmu 2,
uznávají i pĜedplatní þasové kupony PID zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let pro jedno pásmo, platné
pro tarifní pásmo 3. Toto opatĜení platí v obou smČrech pouze v ranní !piþce pracovního dne v období
od 6:00 do 8:00.
Na linkách PID 130 a 246 se zastávky Zliþín a Obchodní centrum Sárská zaĜazují do pásma P a souþasnČ
do pásma B. Cestujícím je dovoleno pou#ít jízdní doklad výhodnČj!í z hlediska pásmové platnosti, za
souþasného nepĜekroþení þasové platnosti pou#itého jízdního dokladu.

VIII. Výdej jízdenek PID na #eleznici ze zaĜízení UNIPOK
1.

2.

3.
4.

PĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu jsou vydávány té# na vybraných #elezniþních stanicích
z výdejního zaĜízení UNIPOK. Tato jízdenka se ji# dále neoznaþuje, potĜebné údaje $ datum, þas
a pásmo zaþátku platnosti, pásmová a þasová platnost jízdenky $ jsou na ní ji# vyti!tČny zaĜízením
UNIPOK pĜi výdeji. Jízdenky z UNIPOK se vydávají v#dy s datem platnosti v den nákupu jízdenky,
pĜiþem# þasový zaþátek platnosti mĤ#e být buć okam#ikem nákupu, nebo posunutý dle po#adavku
cestujícího nejvý!e do pĤlnoci. Není dovoleno vydat jízdenku zpČtnČ, tedy s þasem zaþátku platnosti
ni#!ím, ne# je aktuální þas. Jízdenka z UNIPOK pou#itá pĜed zaþátkem þasu platnosti je neplatná.
Jízdenka musí svou pásmovou platností zaþínat v#dy v pásmu, do kterého je zaĜazena #elezniþní stanice,
kde je jízdenka vydána.
V #elezniþních stanicích zaĜazených do tarifního pásma P nebo 0 se vydávají ze zaĜízení UNIPOK té#
jízdenky PID pro jednotlivou jízdu dvoupásmové s platností 30 minut, platné pro pásma 1 a 2. PĜi
zapoþetí cesty v pásmu P nebo 0 jsou tyto jízdenky platné pouze s pĜedplatní þasovou jízdenkou
(kupónem) pro Prahu (P, 0, B), pĜípadnČ s dokladem o nároku na bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní
ceny jízdného, pĜiþem# se pĜi jejich pou#ití pĜimČĜenČ uplatní posun zaþátku þasové a pásmové platnosti
jízdenky dle þl. VII.A. odst. 5.
Ceny jízdenek z UNIPOK a jejich þasové a pásmové platnosti jsou shodné s jízdenkami uvedenými
uvedené v þl. III. odst. 1.
U jízdenek PID pro jednotlivou jízdu zakoupených v #elezniþních stanicích z UNIPOK mĤ#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. NapĜ. jízdenka
vydaná v pásmu 1 a platná pro jízdu do pásma 4 platí nejen pro smČr 1-2-3-4, ale i pro smČr opaþný,
tedy 4-3-2-1. V#dy je v!ak nutno dodr#et þasovou platnost jízdenky na ní vyznaþenou.

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

PĜedplatní þasové jízdenky vydané na základČ osobních údajĤ dr#itele mají pro ka#dý druh jízdného
zvlá!tní prĤkazku PID nebo nahraný typ slevy na osobní kartČ (s výjimkou studentĤ vysokých !kol
uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu pou#ívajících prĤkazky tČchto !kol jako prĤkazku PID)
a pĜíslu!ný þasový kupon. ýasová jízdenka je platná jen tehdy:
• je-li pĜíslu!ná prĤkazka PID opatĜena platným þasovým kupónem, odpovídajícím pĜíslu!né tarifní
kategorii cestujícího $ dr#itele prĤkazky;
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• nebo je-li k platnému a aktivnímu osobnímu identifikátoru pĜiĜazen platný elektronický záznam $
kupón, odpovídající pĜíslu!né tarifní kategorii cestujícího $ dr#itele identifikátoru;
• je-li cestujícím pĜedlo#eno pĜedepsané potvrzení (o studiu, o dĤchodu atd.), pokud je u pĜíslu!né
tarifní kategorie po#adováno (viz odst. 3. tohoto þlánku).
Nárok na slevu, na bezplatnou pĜepravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného se nepĜiznává se zpČtnou
platností.
Nárok na slevu musí trvat a být dolo#en po celou dobu þasové platnosti kupónu po#adovaného
cestujícím pĜi nákupu. V opaþném pĜípadČ je cestujícímu vydán pouze kupón o takové þasové délce,
aby jeho platnost konþila nejpozdČji v den, kdy má cestující je!tČ nárok na slevu v pĜíslu!né slevové
kategorii. V pĜípadČ jízdních dokladĤ vydaných z Jízdenkového programu je povoleno, aby platnost
kupónu byla ukonþena i po dni konce nároku na slevu, pĜiþem# platnost tohoto koneþného kupónu musí
konþit nejpozdČji 29 dní od posledního dne platnosti nároku na slevu.
PrĤkazky PID vystavené na základČ osobních údajĤ dr#itelĤ a osobní identifikátory jsou nepĜenosné.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na bezplatnou
pĜepravu, zvlá!tní ceny jízdného nebo slevu postupem dle tohoto Tarifu, posuzován jako cestující bez
platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8.
tohoto þlánku.
Charakteristika identifikátorĤ a prĤkazek PID

2.

ýipová karta Lítaþka
Karta s dopravní aplikací vydávaná hl. m Prahou. Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají
prĤkazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opatĜeným fotografií #adatele $ obþanským
prĤkazem nebo cestovním pasem. Vydávání karty se Ĝídí obchodními podmínkami vydavatele karty.
Vydává se ve tĜech variantách:

Lítaþka ! osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Mo#nost vydání:
Po#adované osobní
údaje:

Na potisku karty se
uvádí:

V databázi systému
je evidováno:

Povolené jízdné:

Zakázané jízdné:
Dal!í vlastnosti:

webová aplikace (s výjimkou dČtí do 15 let)
pĜepá#ka kontaktního místa
jméno a pĜíjmení
datum narození
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
identifikaþní þíslo karty
poslední den platnosti karty
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
datum narození
kontaktní informace
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Je mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu exspirace karty.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Je mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní kontrole
(nelze ve vlacích PID).
Lze pĜevést pouze na typ II (bez evidence), nelze pĜevést na anonymní

'

Lítaþka ! osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi (typ II)
Mo#nost vydání:
Po#adované osobní
údaje:

pouze pĜepá#ka kontaktního místa
jméno a pĜíjmení
datum narození
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok (vrací se u#ivateli)
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Lítaþka ! osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi (typ II)
Na potisku karty se
uvádí:

V databázi systému
je evidováno:
Povolené jízdné:
Zakázané jízdné:

Dal!í vlastnosti:

jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
identifikaþní þíslo karty
poslední den platnosti karty
#ádné údaje nejsou evidovány
Jen þasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Není mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu exspirace
karty.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd. (nutná znalost
hesla poskytnutého pĜi vydání karty)
Není mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Není mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní
kontrole.
Nelze pĜevést na jiný typ identifikátoru (osobní $ typ I, anonymní)

'

Lítaþka ! anonymní nepersonalizovaná karta
Mo#nost vydání:
Po#adované osobní
údaje:
Na potisku karty se
uvádí:
V databázi systému je
evidováno:
Povolené jízdné:
Zakázané jízdné:

Dal!í vlastnosti:

pouze pĜepá#ka kontaktního místa
#ádné údaje nejsou po#adovány
#ádné osobní údaje se neuvádČjí
identifikaþní þíslo karty
poslední den platnosti karty
#ádné údaje nejsou evidovány
Jen dlouhodobé þasové pĜenosné
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Není mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu
exspirace karty.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd. (nutná
znalost hesla poskytnutého pĜi vydání karty)
Není mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Není mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní
kontrole.
Nelze pĜevést na jiný typ identifikátoru (osobní $ typ I, typ II).

In Karta
Partnerská karta, jejím# vydavatelem jsou ýeské dráhy, a.s. Pro pou#ití karty jako osobního
identifikátoru v systému je tĜeba 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 pĜenosné In Karty (napĜ. firemní) nelze v systému jako identifikátor
pou#ít. Po#adované osobní údaje u#ivatele se pĜevezmou z potisku karty, pĜíp. se dolo#í prĤkazem
toto#nosti. Vydávání karty se Ĝídí obchodními podmínkami vydavatele karty a není pĜedmČtem tohoto
Tarifu.

In Karta ! jen osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Mo#nost registrace:
Po#adované osobní
údaje pĜi registraci:

webová aplikace
pĜepá#ka kontaktního místa
jméno a pĜíjmení (uvedené na potisku karty)
datum narození (uvedené na potisku karty)
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
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In Karta ! jen osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Na potisku karty se
uvádí:

V databázi systému je
evidováno:
Povolené jízdné:

Zakázané jízdné:
Dal!í vlastnosti:

jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
datum narození
identifikaþní þíslo karty
poslední den platnosti karty
jméno a pĜíjmení
datum narození
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Je mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu exspirace
karty.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Je mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní kontrole
(nelze ve vlacích PID).
Nelze pĜevést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní)

Bankovní platební karta
Jako identifikátory v odbavovacím systému jsou akceptovány pouze bezkontaktní bankovní platební
karty, které splĖují standard VISA a Mastercard. Vydavateli karet jsou pĜíslu!né bankovní instituce. Pro
pou#ití karty jako osobního identifikátoru v systému je tĜeba 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 pĜi registraci
souþasnČ 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 pĜevést
zpČt na anonymní nepersonalizovaný identifikátor. V systému nejsou akceptovány bankovní karty
emulované v mobilních komunikaþních zaĜízeních. Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají
prĤkazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opatĜeným fotografií #adatele $ obþanským
prĤkazem nebo cestovním pasem, nebo vlo#ením do webové aplikace. Vydávání karty není pĜedmČtem
tohoto Tarifu.

Bankovní platební karta ! osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Mo#nost registrace:
Po#adované osobní
údaje pĜi registraci:

Na potisku karty se
uvádí:
V databázi systému je
evidováno:

Povolené jízdné:

Zakázané jízdné:

webová aplikace
pĜepá#ka kontaktního místa
jméno a pĜíjmení (uvedené na potisku karty)
datum narození
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
jméno a pĜíjmení (jen u karet vydaných na jméno)
identifikaþní þíslo karty
konec platnosti karty
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
datum narození
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
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Bankovní platební karta ! osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Dal!í vlastnosti:

Je mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu exspirace
karty.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd.
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Je mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní kontrole
(nelze ve vlacích PID).
Nelze pĜevést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní)

'

Bankovní platební karta ! anonymní nepersonalizovaná karta
Mo#nost registrace:
Po#adované osobní
údaje:
Na potisku karty se
uvádí:
V databázi systému je
evidováno:
Povolené jízdné:
Zakázané jízdné:

Dal!í vlastnosti:

webová aplikace
pĜepá#ka kontaktního místa
#ádné údaje nejsou po#adovány
#ádné osobní údaje se neuvádČjí
identifikaþní þíslo karty
konec platnosti karty
#ádné údaje nejsou evidovány
Dlouhodobé þasové pĜenosné
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Není mo#né s touto kartou spojit kupón pĜesahující svou platností dobu
exspirace karty.
Není mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþní kartČ, exspiraci atd.
Není mo#né vydat duplikát kupónu pĜi ztrátČ þi po!kození karty.
Není mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní
kontrole.
Lze pĜevést pouze na bankovní kartu osobní typu I (s evidencí)

Mobilní aplikace PID Lítaþka (MA) (ode dne vyhlá"ení)
Aplikace instalovaná v mobilním telefonu, tabletu nebo obdobném mobilním komunikaþním zaĜízení.
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 komunikaþního zaĜízení
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 pĜi registraci v MOS dokládají
prĤkazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy a opatĜeným fotografií #adatele $ obþanským
prĤkazem nebo cestovním pasem. Osobní údaje cestujícího registrované v MOS, resp. v mobilní aplikaci
PID Lítaþka se pĜená!ejí elektronicky a lze je þíst pomocí odbavovacího a þtecího zaĜízením poveĜené
osoby, vþetnČ ovČĜení pravosti elektronického kupónu $ QR kód, NFC kontrola, on-line dotaz. Systém
umo#Ėuje i vizuální kontrolu (zobrazení kupónu na displeji, promČnný kontrolní vizuální obrazec).

Mobilní aplikace PID Lítaþka ! jen osobní identifikátor typu I (s evidencí)
Mo#nost registrace:

Po#adované osobní
údaje pĜi registraci:

PĜi kontrole se pĜená!í
a zobrazuje:

Mobilní aplikace $ registrace mobilního komunikaþního zaĜízení
pĜepá#ka kontaktního místa
webová aplikace $ registrace cestujícího
jméno a pĜíjmení
datum narození
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm, ne star!í ne# 1 rok
údaje o mobilním komunikaþním zaĜízení (uvedené ve V!eobecných obchodních
podmínkách MOS
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
datum narození
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Mobilní aplikace PID Lítaþka ! jen osobní identifikátor typu I (s evidencí)
V databázi systému je
evidováno:

Povolené jízdné:

Zakázané jízdné:
Dal!í vlastnosti:

jméno a pĜíjmení
datum narození
fotografie dr#itele
údaje o mobilním komunikaþním zaĜízení (uvedené ve V!eobecných obchodních
podmínkách MOS
kontaktní informace (e-mail, pĜíp. telefon)
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Je mo#né vydat duplikát kupónu pĜi nefunkþním komunikaþním zaĜízení, pĜi jeho
ztrátČ, odcizení, zniþení atd.
Je mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém mobilním komunikaþním zaĜízení
nebo pĜi jeho pĜípadné poru!e, nefunkþnosti atd. pĜi pĜepravní kontrole (nelze ve
vlacích PID).
Nelze pĜevést na jiný typ identifikátoru (typ II, anonymní).

PrĤkazka PID
Papírová prĤkazka, vydávaná z Jízdenkového programu, ke které lze zakoupit þasové pĜedplatní jízdné
(kupóny) v papírové podobČ na stanovené období z Jízdenkového programu nebo ze zaĜízení UNIPOK.
Lze ji pou#ít pro obþanské jízdné nebo pro slevové kategorie, pĜíp. jako doklad o nároku na bezplatnou
pĜepravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného u nČkterých tarifních kategorií. Rozli!uje se typ I (s evidencí)
a typ II (bez evidence). Typ II (bez evidence) lze spojit pouze s obþanským þasovým jízdným a nelze
ho pou#ít pro slevové kategorie.
Po#adované osobní údaje u#ivatele se dokládají prĤkazem toto#nosti vydaným orgánem státní správy
a opatĜeným fotografií #adatele $ obþanským prĤkazem nebo cestovním pasem. Na vystavené prĤkazce
PID stvrzuje #adatel správnost údajĤ svým podpisem. PrĤkazka PID se ukládá do normalizovaného
pouzdra. Za vystavení prĤkazky PID zaplatí #adatel 20 Kþ, za pouzdro 10 Kþ. PrĤkazka se vydává na
poþkání.
Pokud v prĤbČhu platnosti prĤkazky PID dojde ke zmČnČ na stranČ cestujícího (napĜ. zmČna osobních
údajĤ, vznik nebo zánik nároku na zvýhodnČné jízdné atd.), konþí platnost prĤkazky k datu zmČny.
Vydavatel prĤkazky má právo ukonþit platnost prĤkazek PID k vyhlá!enému datu.

PrĤkazka PID s evidencí osobních údajĤ v databázi (typ I)
Mo#nost vystavení:

pĜepá#ka kontaktního místa
pĜepá#ka DP
Po#adované osobní údaje pĜi jméno a pĜíjmení,
vystavení prĤkazky PID:
datum narození,
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm (ne star!í ne# 1 rok),
Na prĤkazce PID se uvádí:
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
datum narození
identifikaþní þíslo prĤkazky
datum vystavení prĤkazky
tarifní kategorie dr#itele
V databázi systému je
jméno a pĜíjmení
evidováno:
datum narození
Povolené jízdné:
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ obþanské
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ slevové kategorie
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dČti 6$10 let
Zakázané jízdné:
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Dal!í vlastnosti:
Je mo#né vydat duplikát kupónu z Jízdenkového programu $ pouze jednou
za 24 mČsícĤ.
Je mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi pĜepravní
kontrole (nelze ve vlacích PID).
Nelze pĜevést na jiný typ prĤkazky.
'
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PrĤkazka PID bez evidence osobních údajĤ v databázi (typ II)
Mo#nost vystavení:

pĜepá#ka kontaktního místa
pĜepá#ka DP
Po#adované osobní údaje pĜi jméno a pĜíjmení,
vystavení prĤkazky PID:
prĤkazová fotografie 35 × 45 mm (ne star!í ne# 1 rok),
Na prĤkazce PID se uvádí:
jméno a pĜíjmení
fotografie dr#itele
identifikaþní þíslo prĤkazky
datum vystavení prĤkazky
tarifní kategorie dr#itele
V databázi systému je
#ádné osobní údaje se neevidují
evidováno:
Povolené jízdné:
Jen þasové pĜedplatní jízdné nepĜenosné $ obþanské
Zakázané jízdné:
ýasové pĜedplatní nepĜenosné $ v!echny slevové kategorie
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
Dlouhodobé þasové pĜenosné
Dal!í vlastnosti:
Není mo#né vydat duplikát kupónu.
Není mo#né zpČtné dolo#ení pĜi zapomenutém jízdním dokladu pĜi
pĜepravní kontrole.
Nelze pĜevést na jiný typ prĤkazky.
3.
Tarifní kategorie a potĜebné doklady pro vystavování prĤkazek PID a identifikátorĤ:
a)
Tarifní kategorie Obþanské jízdné $ typ I (s evidencí)
PrĤkazka PID obþanská $ typ I:
• je oznaþena %OBýANSKÁ S EVIDENCÍ&
• vydává se na 10 let
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• k prĤkazce PID lze vydat papírové nepĜenosné þasové pĜedplatní kupóny obþanské pro Prahu
(P a 0) nebo doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK obþanské pro pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Osobní identifikátor $ typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému,
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit elektronické nepĜenosné þasové pĜedplatní
kupóny obþanské pro Prahu (P a 0) nebo doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK obþanské pro
pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• mo#nost bezplatné pĜepravy jednoho dítČte od 6 do 15 let (s výjimkou vlakĤ zaĜazených do
systému PID) pouze v tarifních pásmech P a 0 o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích
(pro dítČ poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba dolo#it nárok na tuto pĜepravu dle tohoto
odstavce písm. c);
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
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Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami vydanými
vydavatelem identifikátoru.
b)
Tarifní kategorie Obþanské jízdné $ typ II (bez evidence)
PrĤkazka PID obþanská $ typ II:
• je oznaþena %OBýANSKÁ BEZ EVIDENCE&,
• vydává se na 10 let,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, prĤkazová fotografie; dokládají se oficiálním
prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se uvádČjí pouze na prĤkazce PID, nevstupují do systému.
Osobní identifikátor $ typ II:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, prĤkazová fotografie; dokládají se oficiálním
prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se uvádČjí pouze na potisku identifikátoru, nevstupují do systému,
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému,
• k osobnímu identifikátoru typu II lze pĜiĜadit pouze elektronické nepĜenosné þasové pĜedplatní
kupóny obþanské pro Prahu (P a 0) nebo doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK obþanské pro
pásmo 0 a vnČj!í pásma.
• S identifikátorem typu II nelze spojit elektronický þasový kupón, který by svou dobou
platnosti pĜekroþil dobu exspirace identifikátoru.
Poskytované slu#by:
• mo#nost bezplatné pĜepravy jednoho dítČte od 6 do 15 let (s výjimkou vlakĤ zaĜazených do
systému PID) pouze v tarifních pásmech P a 0 o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích
(pro dítČ poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba dolo#it nárok na tuto pĜepravu dle tohoto
odstavce písm. c);
• mo#nost pĜiĜazení jinak platného elektronického þasového kupónu k novému identifikátoru
typu II (bez evidence) pĜi jeho výmČnČ z dĤvodĤ:
o oprávnČné reklamace nefunkþního identifikátoru,
o výmČny identifikátoru na stranČ jeho vydavatele.
o uplynutí doby platnosti identifikátoru (nejdĜíve 2 mČsíce pĜed skonþením platnosti
stávajícího identifikátoru),
o zmČny osobních údajĤ dr#itele identifikátoru uvedených na potisku identifikátoru,
o po!kození identifikátoru.
Ve v!ech tČchto pĜípadech musí být souþasnČ provedena autentizace (pĜíp. registrace)
identifikátoru typu II v souladu s podmínkami stanovenými provozovatelem, na kontaktním
místČ musí být dr#itelem fyzicky pĜedlo#en vymČĖovaný identifikátor a dolo#eny osobní údaje
na nČm uvedené; výmČna a registrace nového identifikátoru se Ĝídí podmínkami stanovenými
provozovatelem, pĜíp. podmínkami vydavatele tohoto identifikátoru.
PĜiĜazení elektronického kupónu k novému identifikátoru nelze provést v tČchto pĜípadech:
• po!kození stávajícího identifikátoru typu II je takové, #e nelze jednoznaþnČ pĜeþíst
osobní údaje a rozpoznat fotografii dr#itele;
• stávající identifikátor typu II nebyl pĜedlo#en, proto#e do!lo k jeho ztrátČ, odcizení nebo
zniþení;
v tČchto pĜípadech dr#itel nemá nárok na vrácení alikvotní þásti jízdného.
c)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let
Nárok na slevu zaþíná dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má
nárok na vyu#ívání zvýhodnČného jízdného pro jednotlivou jízdu a zvýhodnČného pĜedplatního
þasového jízdného pro dČti od 6 do 15 let (od 1. 9. 2018 celostátního jízdného pro dČti a juniory od 6 do
18 let).
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PrĤkazka PID pro dítČ od 6 do 15 let $ pouze typ I:
• je oznaþena %DÍTċ 6$15&
• vydává se na 5 let,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se rodným listem dítČte, obþanským prĤkazem dítČte, cestovním pasem dítČte, nebo
obþanským prĤkazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li v tČchto dokladech dítČ
zapsáno;
• dítČ mlad!í 15 let si mĤ#e na pĜepá#ce poĜídit prĤkazku PID samo, leda#e by tento úkon byl
v konkrétním pĜípadČ nepĜimČĜený jeho aktuální rozumové a volní vyspČlosti; za dítČ mĤ#e
prĤkazku PID poĜídit jeho zákonný zástupce nebo se souhlasem zákonného zástupce i jiná osoba
(napĜ. ve vztahu pĜíbuzenském nebo obdobném). V pĜípadČ nákupu þasového jízdného se toto
ustanovení uplatní obdobnČ;
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
• v pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 15 let;
• pro úþely dolo#ení nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této
prĤkazky ukonþena dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin;
• k prĤkazce PID lze vydat papírové nepĜenosné doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK
celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro dČti 6$15 let pro pásmo 0 a vnČj!í
pásma.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• elektronická slevová aplikace DítČ od 6 do 15 let ve spojení s osobním identifikátorem pouze
typu I (s evidencí) $ pro dolo#ení nároku na zvýhodnČné jednotlivé jízdné,
• elektronický þasový kupón pro dítČ od 6 do 15 let ve spojení s osobním identifikátorem pouze
typu I (s evidencí) $ zvýhodnČné pĜedplatní jízdné,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se rodným listem dítČte nebo jeho ovČĜenou fotokopií, obþanským prĤkazem dítČte,
cestovním pasem dítČte nebo obþanským prĤkazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li
v nČm dítČ zapsané;
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému,
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit nepĜenosné doplĖkové þasové kupóny
BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro dČti 6$15 let pro
pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Nárok na slevu pro dČti od 6 do 15 let u zvýhodnČného jízdného pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové
jízdenky lze prokázat také #ákovským prĤkazem (viz odst. 5 tohoto þlánku) nebo prĤkazkou vydanou
jiným dopravcem i mimo systém PID, "kolou nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ
i prĤkazkou ovČĜenou razítkem právnické osoby þi jinými specifickými znaky vydavatele $
právnické osoby nebo ve formČ plastové karty vydané právnickou osobou, na nich# je uvedeno jméno,
pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo údaj, z nČho# je jednoznaþnČ patrný den, mČsíc a rok
narození dítČte.
Prokazování nároku na slevu pro jednotlivé jízdné PID nebo 24hodinové jízdenky je povinné pro dČti
od 15 let (ode dne 15. narozenin). V pĜípadČ dĤvodných pochybností o vČku dítČte mĤ#e povČĜená osoba
dopravce po#adovat hodnovČrné dolo#ení vČku i u dČtí od 10 do 15 let.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• za nevyu#ité doplĖkové kupony BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné 25 <, po zaþátku jejich
þasové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní þást nevrací; tyto doplĖkové kupóny je mo#né vrátit
pouze pĜed datem zaþátku jejich þasové platnosti;
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• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami vydanými
vydavatelem identifikátoru.
d)
Tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let
Nárok na slevu zaþíná dnem 15. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 18. narozenin. Cestující
má nárok na vyu#ívání celostátního zvýhodnČného jízdného pro jednotlivou jízdu a zvýhodnČného
pĜedplatního þasového jízdného pro dČti a juniory od 6 do 18 let.
PrĤkazka PID pro juniory od 15 do 18 let $ pouze typ I:
• je oznaþena %JUNIOR 15$18&
• vydává se na 3 roky,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• v pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 18 let,
• pro úþely dolo#ení nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivé jízdenky ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného je platnost této prĤkazky ukonþena dnem pĜedcházejícím dni
18. narozenin,
• k prĤkazce PID lze vydat papírové nepĜenosné doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $
celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0
a vnČj!í pásma.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému,
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit nepĜenosné doplĖkové þasové kupóny
BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let
pro pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Nárok na slevu pro juniory od 15 do 18 let u zvýhodnČného jízdného pro jednotlivou jízdu nebo
24hodinové jízdenky lze prokázat oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
nebo prĤkazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, #ákovským prĤkazem,
studentským prĤkazem ISIC, nebo jiným oficiálním prĤkazem vydaným státní správou, který
obsahuje jméno, pĜíjmení, datum narození a fotografii dr#itele.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• u kupónĤ platných pro Prahu (pásma P, 0, B) mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité
jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kupónu; za nevyu#ité doplĖkové kupony BUS+VLAK
celostátní zvýhodnČné 25 <, po zaþátku jejich þasové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní þást
nevrací; tyto doplĖkové kupóny je mo#né vrátit pouze pĜed datem zaþátku jejich þasové platnosti;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami stanovenými
vydavatelem identifikátoru.
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e)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let pouze na území hl. m. Prahy
Nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného zaþíná dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím
dni 15. narozenin. Cestující má nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného ve v!ech prostĜedcích PID
pouze na území hl. m. Prahy $ v pásmech P, 0, B.
Na lince AE se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let neposkytuje.
Ve vnČj!ích pásmech PID se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let neposkytuje.
Prokazování nároku na zvlá"tní ceny jízdného:
• %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí),
• %PrĤkazem dítČ 6$15&, vydávaným v papírové podobČ.
• U dČtí star!ích 10 let nejsou pro dolo#ení nároku na zvlá!tní ceny jízdného uznávány #ádné
jiné prĤkazy, prĤkazky nebo doklady,
• Pouze u dČtí od 6 do 10 let (do dne pĜedcházejícího dni 10. narozenin) lze dolo#it nárok na
zvlá!tní ceny jízdného i prĤkazkou vydanou "kolou, jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo
prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou vydanou právnickou
osobou a ovČĜenou razítkem þi jinými specifickými znaky vydavatele nebo i ve formČ plastové
karty vydané právnickou osobou, na nich# je uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum
narození nebo údaj, z nČho# je jednoznaþnČ patrný den, mČsíc a rok narození dítČte.
• Pouze u dČtí od 6 do 10 let lze nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného dolo#it i stávající
identifikaþní prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 10 let. Stávající prĤkazky platí do konce své
platnosti, nové se nevydávají.
Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let
PrĤkaz DítČ 6$15
• V papírové podobČ
• Poplatek za vydání 20 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk rodným listem dítČte nebo jeho ovČĜenou fotokopií, obþanským
prĤkazem dítČte, cestovním pasem dítČte nebo obþanským prĤkazem (cestovním pasem)
zákonného zástupce, je-li v nČm dítČ zapsané.
• Po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie.
• DítČ mlad!í 15 let si mĤ#e na pĜepá#ce poĜídit PrĤkaz DítČ 6$15 samo, leda#e by tento úkon
byl v konkrétním pĜípadČ nepĜimČĜený jeho aktuální rozumové a volní vyspČlosti; za dítČ mĤ#e
PrĤkaz DítČ 6$15 poĜídit jeho zákonný zástupce nebo se souhlasem zákonného zástupce i jiná
osoba (napĜ. ve vztahu pĜíbuzenském nebo obdobném).
• Osobní údaje jsou jen na PrĤkazu DítČ 6$15, nevstupují do databáze systému.
• Platnost prĤkazu $ zaþátek platnosti nejdĜíve v den 6. narozenin, konec platnosti nejvý!e v den
pĜedcházející dni 15. narozenin.
• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový prĤkaz.
• Fotografii je nutné udr#ovat aktuální, pĜi její výmČnČ se vydává nový prĤkaz.
Elektronická aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let&
• Elektronický záznam v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí).
• Poplatek za vydání 120 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk rodným listem dítČte nebo jeho ovČĜenou fotokopií, obþanským
prĤkazem dítČte, cestovním pasem dítČte nebo obþanským prĤkazem (cestovním pasem)
zákonného zástupce, je-li v nČm dítČ zapsané.
• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum
narození, prĤkazová fotografie, kontaktní informace.
• Platnost aplikace $ nejvý!e 6 let, zaþátek platnosti nejdĜíve v den 6. narozenin, konec platnosti
nejvý!e v den pĜedcházející dni 15. narozenin.
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Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• mo#nost vydání duplikátu kupónu (aplikace) v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ kdykoliv. VýmČna identifikátoru se Ĝídí
podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami stanovenými vydavatelem
identifikátoru.
f)
Tarifní kategorie Junior od 15 do 18 let na území hl. m. Prahy
Nárok na slevu zaþíná dnem 15. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 18. narozenin. Cestující
má nárok na vyu#ívání pĜedplatního þasového jízdného (kupónĤ) pro juniory od 15 do 18 let na území
Prahy v pásmech P, 0, B.
PrĤkazka PID pro juniory od 15 do 18 let $ pouze typ I:
• je oznaþena %JUNIOR 15$18&
• vydává se s platností 3 roky, nejdéle do dne pĜedcházejícímu 18. narozeninám,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• v pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 18 let,
• pro úþely dolo#ení nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivé jízdenky je platnost této
prĤkazky ukonþena dnem pĜedcházejícím dni 18. narozenin,
• k prĤkazce PID lze vydat:
o papírové þasové kupóny pro juniory od 15 do 18 let platné pro pásma P, 0, B (Praha)
o papírové doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma,
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému,
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit:
o elektronické þasové kupóny pro juniory od 15 do 18 let platné pro pásma P, 0, B (Praha)
o elektronické doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro juniory 15$18 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami vydanými
vydavatelem identifikátoru.
g)
Tarifní kategorie Student od 18 do 26 let na území hl. m. Prahy
Slevová kategorie pro studenty stĜední nebo vysoké !koly od 18 do 26 let. Nárok na slevu zaþíná dnem
18. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜeru!ením studia, nejpozdČji v!ak dnem pĜedcházejícím dni
26. narozenin. Cestující má nárok na vyu#ívání þasové pĜedplatní 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 prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Studenty od 18 do 26 let se rozumČjí
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#áci a studenti v!ech !kol do vČku 26 let, kteĜí plní povinnou !kolní docházku nebo se soustavnČ
pĜipravují na budoucí povolání ve stĜední, vy!!í odborné, vysoké nebo speciální !kole v denní nebo
prezenþní formČ studia7), 8) nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveĖ studia
na tČchto !kolách, nebo mají obdobné postavení v zahraniþí. PĜi #ádosti o vystavení této slevové
kategorie (prĤkazka PID nebo elektronické þasové jízdné ve spojení s identifikátorem typu I) nebo pĜi
pĜepravní 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
prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Pokud se jedná o studium v zahraniþí, vydává potvrzení o studiu
Akreditaþní komise MGMT.
PrĤkaz ISIC jako prĤkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané
pĜíslu!nou !kolou na celý aktuální !kolní/akademický rok a #ákovský prĤkaz jsou v systému PID
akceptovány v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického roku, na nČj# byly vydány, pouze v!ak
v období 09>20xx a# 10>20xx+1.
PrĤkazka PID pro studenty od 18 do 26 let $ pouze typ I:
• je oznaþena %STUDENT 18$26&;
• vydává se na 5 let, s platností nejdéle do dne pĜedcházejícímu 26. narozeninám. V pĜípadČ
zániku nároku na slevu je platnost prĤkazky ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČm# do!lo
k zániku nároku na slevu;
• v pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 26 let,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas), potvrzení o studiu,
kterým mĤ#e být i platný prĤkaz ISIC nebo prĤkaz studenta vybraných vysokých !kol11)
uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu;
• jako prĤkazku PID lze pou#ít i platný prĤkaz ISIC dle þlánku IX.B. tohoto Tarifu. PrĤkaz
ISIC v takovém pĜípadČ platí zároveĖ jako potvrzení o studiu;
• osobní údaje se v pĜípadČ vystavení prĤkazky PID ukládají do databáze systému,
• k prĤkazce PID lze vydat:
o papírové þasové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha);
o papírové doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas), potvrzení
o studiu, kterým mĤ#e být i platný prĤkaz ISIC nebo prĤkaz studenta vybraných vysokých
!kol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu;
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému;
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit:
o elektronické þasové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha);
o elektronické doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma;
Formy dolo#ení studia
!ákovský prĤkaz
- nále#itosti viz odst. 5. tohoto þlánku;
Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu je nedílnou souþástí jízdního dokladu a vkládá se do pouzdra prĤkazky PID
spoleþnČ s kupóny. Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, pĜíjmení a datum narození studenta,
aktuální !kolní/akademický rok, pĜíp. i roþník studia, razítko a podpis pĜíslu!né !koly (pĜíp.
Akreditaþní komise MG, pokud je potvrzení vydáno k dolo#ení studia v zahraniþí) a údaj o tom, #e
se jedná o denní nebo prezenþní studium. Povinnost mít a pĜi odbavení nebo pĜepravní kontrole
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pĜedlo#it potvrzení o studiu se vztahuje i na dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí),
spojeného s kupónem pro studenty 18$26 let.
PrĤkaz (karta) ISIC
Potvrzení o studiu lze nahradit platným prĤkazem (kartou) ISIC (s prokazatelnou platností
v daném !kolním roce patrnou napĜ. z prolongaþní známky nebo jinak). Platnost tohoto prĤkazu nebo
prolongaþní známky ISIC nesmí být ni#!í ne# platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující
pou#ívá nebo po#aduje v distribuþní síti k zakoupení.
PrĤkaz studenta vybraných vysokých "kol
PrĤkazku PID i potvrzení o studiu lze nahradit prĤkazem studenta vysokých "kol11) uvedených
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu. Student vysoké !koly11) uvedené v pĜíloze þ. 7, který pou#ívá prĤkaz
studenta jako doklad nahrazující prĤkazku PID pro studenty od 18 do 26 let, je povinen prokázat se
jízdenkou (kupónem) souþasnČ s tímto prĤkazem studenta. PrĤkazy vysokých !kol v PĜíloze þ. 7 jsou
na základČ smlouvy s vyjmenovanými !kolami pova#ovány za prĤkazky nahrazující prĤkazku 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 nČ ní#e poskytované slu#by pro kategorii Student 18$26 let.
Pro dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) karty s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty s tarifní kategorií Student 18$26 let slou#í prĤkaz studenta vysokých !kol11) uvedených
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu jako potvrzení o studiu.
Bez dolo#ení studia nČkterým z vý!e uvedených dokladĤ je jízdní doklad (kupón) neplatný.
NepĜedlo#í-li cestující v daném !kolním roce platné potvrzení o studiu (potvrzené !kolou) nebo platný
prĤkaz ISIC, nebo prĤkaz studenta vybraných vysokých !kol dle PĜílohy þ. 7, nárok na slevu zaniká
(nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na prĤkazce PID.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID;
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kupónu;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami stanovenými
vydavatelem identifikátoru.
h)
Tarifní kategorie Student 18$26 let
Slevová kategorie pro studenty stĜední nebo vysoké !koly od 18 do 26 let. Nárok na slevu zaþíná dnem
18. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜeru!ením studia, nejpozdČji v!ak dnem pĜedcházejícím dni
26. narozenin. Cestující má nárok na vyu#ívání celostátního zvýhodnČného jízdného ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného, a to buć ve formČ þasové pĜedplatní jízdenky (kupónu) pro studenty 18$26 let
pro vnČj!í pásma a pásmo 0, nebo ve formČ jednotlivého zvýhodnČného jízdného pro vnČj!í pásma
a pásmo 0. Nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný !kolní rok nebo platným
prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Studenty od 18 do 26 let se rozumČjí #áci a studenti v!ech !kol do vČku
26 let, kteĜí plní povinnou !kolní docházku nebo se soustavnČ pĜipravují na budoucí povolání ve stĜední,
vy!!í odborné, vysoké nebo speciální !kole v denní nebo prezenþní formČ studia7), 8), nebo studiem, které
je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveĖ studia na tČchto !kolách, nebo mají obdobné postavení
v zahraniþí. PĜi #ádosti o vystavení této slevové kategorie (prĤkazka PID nebo elektronické þasové
jízdné ve spojení s identifikátorem typu I) nebo pĜi pĜepravní kontrole je student povinen prokázat, #e
je studentem vý!e citovaných !kol, a to platným #ákovským prĤkazem 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 prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Pokud se jedná o studium v zahraniþí, vydává
potvrzení o studiu Akreditaþní komise MGMT.
PrĤkaz ISIC jako prĤkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané
pĜíslu!nou !kolou na celý aktuální !kolní/akademický rok a #ákovský prĤkaz jsou v systému PID
akceptovány v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického roku, na nČj# byly vydány, pouze v!ak
v období 09>20xx a# 10>20xx+1.
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PrĤkazka PID pro studenty od 18 do 26 let $ pouze typ I:
• je oznaþena %STUDENT 18$26&;
• vydává se na 5 let, s platností nejdéle do dne pĜedcházejícímu 26. narozeninám. V pĜípadČ
zániku nároku na slevu je platnost prĤkazky ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČm# do!lo
k zániku nároku na slevu;
• v pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost prĤkazky ukonþena pro
pĜedplatní jízdné posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 26 let,
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas), potvrzení o studiu,
kterým mĤ#e být i platný #ákovský prĤkaz, prĤkaz ISIC nebo prĤkaz studenta vybraných
vysokých !kol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu;
• jako prĤkazku PID lze pou#ít i platný prĤkaz ISIC dle þlánku IX.B. tohoto Tarifu. PrĤkaz
ISIC v takovém pĜípadČ platí zároveĖ jako potvrzení o studiu;
• osobní údaje se v pĜípadČ vystavení prĤkazky PID ukládají do databáze systému,
• k prĤkazce PID lze vydat:
o papírové þasové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha);
o papírové doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas), potvrzení o studiu,
kterým mĤ#e být i platný #ákovský prĤkaz, prĤkaz ISIC nebo prĤkaz studenta vybraných
vysokých !kol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu;
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému;
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit:
o elektronické þasové kupóny pro studenty od 18 do 26 let platné pro pásma P, 0, B (Praha);
o elektronické doplĖkové þasové kupóny BUS+VLAK $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 <
plnocenného jízdného pro studenty 18$26 let pro pásmo 0 a vnČj!í pásma;
Formy dolo#ení studia
!ákovský prĤkaz
- nále#itosti viz odst. 5. tohoto þlánku;
Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu je nedílnou souþástí jízdního dokladu v této tarifní kategorii a vkládá se do
pouzdra prĤkazky PID spoleþnČ s kupóny. Potvrzení musí obsahovat tyto údaje: jméno, pĜíjmení
a datum narození studenta, aktuální !kolní/akademický rok, pĜíp. i roþník studia, razítko a podpis
pĜíslu!né !koly (pĜíp. Akreditaþní komise MG, pokud je potvrzení vydáno k dolo#ení studia
v zahraniþí) a údaj o tom, #e se jedná o denní nebo prezenþní studium. Povinnost mít a pĜi odbavení
nebo pĜepravní kontrole pĜedlo#it potvrzení o studiu se vztahuje i na dr#itele osobního identifikátoru
typu I (s evidencí), spojeného s kupónem pro studenty 18$26 let.
PrĤkaz (karta) ISIC
Potvrzení o studiu lze nahradit platným prĤkazem (kartou) ISIC (s prokazatelnou platností
v daném !kolním roce patrnou napĜ. z prolongaþní známky). Platnost tohoto prĤkazu nebo
prolongaþní známky ISIC nesmí být ni#!í ne# platnost jízdního dokladu (kupónu), který cestující
pou#ívá nebo po#aduje v distribuþní síti k zakoupení.
PrĤkaz studenta vybraných vysokých "kol
PrĤkazku PID i potvrzení o studiu lze nahradit prĤkazem studenta vysokých "kol11) uvedených
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu. Student vysoké !koly11) uvedené v pĜíloze þ. 7, který pou#ívá prĤkaz
studenta jako doklad nahrazující prĤkazku PID pro studenty od 18 do 26 let, je povinen prokázat se
jízdenkou (kupónem) souþasnČ s tímto prĤkazem studenta. PrĤkazy vysokých !kol v PĜíloze þ. 7 jsou
na základČ smlouvy s vyjmenovanými !kolami pova#ovány za prĤkazky nahrazující prĤkazku 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 nČ ní#e poskytované slu#by pro kategorii Student 18$26 let.
Pro dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) karty s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty s tarifní kategorií Student 18$26 let slou#í prĤkaz studenta vysokých !kol11) uvedených
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu jako potvrzení o studiu.
Bez dolo#ení studia nČkterým z vý!e uvedených dokladĤ je jízdní doklad (kupón) neplatný.
NepĜedlo#í-li cestující v daném !kolním roce platné potvrzení o studiu (potvrzené !kolou) nebo platný
prĤkaz ISIC, #ákovský prĤkaz nebo prĤkaz studenta vybraných vysokých !kol dle PĜílohy þ. 7, nárok
na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na prĤkazce PID.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID;
• u kupónĤ platných pro Prahu (pásma P, 0, B) mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité
jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kupónu; za doplĖkové kupony BUS+VLAK celostátní
zvýhodnČné 25<, po zaþátku jejich þasové platnosti, se jízdné ani jeho alikvotní þást nevrací; tyto
doplĖkové kupóny je mo#né vrátit pouze pĜed datem zaþátku jejich þasové platnosti;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. 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 pĜedcházejícímu dni
65. narozenin.
Cestující má nárok na vyu#ívání:
• þasových pĜedplatních jízdenek (kupónĤ) platných pro pásma P, 0, B pro seniory od 60
do 65 let a obþany v hmotné nouzi;
• zvýhodnČného jednotlivého jízdného ve vý!i 50 < plnocenného jízdného platného v pásmech
P, 0, B (vnitromČstské cesty);
• zvýhodnČného krátkodobého þasového jízdného $ jízdenky 24hodinové zvýhodnČné pro dČti
od 6 do 15 let, pro seniory a obþany v hmotné nouzi, platné pro pásma P, 0, B;
Ve vnČj"ích pásmech nebo pro kombinaci vnČj!ích pásem s pásmem B nebo s pásmy 0 a B se pou#ívají
v této kategorii pĜedplatní þasové jízdenky (kupóny) obþanské. Ve vnČj!ích pásmech se pro tuto tarifní
kategorii neposkytuje zvýhodnČné jednotlivé jízdné.
PrĤkazka PID pro seniory od 60 do 65 let $ typ I:
• je oznaþena %SENIOR 60$65&;
• vydává se maximálnČ na 5 let; platnost prĤkazky je ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČm#
dr#itel dovr!il 65 let;
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• k prĤkazce PID lze vydat:
o pĜedplatní þasový kupón platný pro pásma P, 0, B pro seniory od 60 do 65 let a obþany
v hmotné nouzi;
o doplĖkový þasový pĜedplatní kupón BUS+VLAK obþanský, platný pro vnČj!í pásma
a pásmo 0;
• prĤkazka PID slou#í té# jako doklad k prokázání nároku na slevu zvýhodnČné jízdné jednotlivé
a krátkodobé ve vý!i 50 < plnocenného jízdného pro vnitromČstské cesty na území hl. m. Prahy.
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PrĤkaz senior 60$65
• PrĤkaz PID s oznaþením %PrĤkaz senior 60$65& není samostatným jízdním dokladem, ale
vydává se pouze k prokázání nároku na slevu pro jednotlivé jízdné, pĜíp. krátkodobé 24hodinové
jízdné.
• V papírové podobČ.
• Po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas).
• Osobní údaje jsou uvedeny jen na %PrĤkazu senior 60$65&, nevstupují do systému.
• Poplatek za vystavení 20 Kþ.
• Je vydáván s platností nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 65. narozenin.
• V pĜípadČ ztráty nebo po!kození prĤkazu se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas);
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému;
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit:
o elektronický pĜedplatní þasový kupón platný pro pásma P, 0, B pro seniory od 60 do 65 let
a obþany v hmotné nouzi;
o elektronické doplĖkové þasové pĜedplatní kupóny BUS+VLAK obþanské, platné pro vnČj!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 opravĖujícím k pou#ití
zvýhodnČných jednotlivých jízdenek ve vý!i 50 < plnocenného jízdného pro pásma P, 0,
B, a þasových jízdenek krátkodobých 24hodinových jízdenek platných v pásmech P, 0, B.
Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na pĜímČstských linkách se dr#itelĤm prĤkazky
PID pro seniory od 60 do 70 let (kteĜí je!tČ nedosáhli 65 let) nebo %PrĤkazu senior 60$65& pĜi
pĜímČstských cestách neposkytuje pĜi zakoupení jízdenky u Ĝidiþe. Tato cesta není pova#ována za
vnitromČstskou.
Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro dr#itele prĤkazky PID pro seniory od 60 do 70 let
nebo prĤkazky PID pro seniory od 60 do 65 let nebo %PrĤkazu senior 60$65& v jednotlivém jízdném
poskytována výhradnČ pro vnitromČstské cesty v pásmech P, 0, B. Pro navazující cestu mimo území hl.
m. Prahy si cestující, dr#itel vý!e uvedených prĤkazek PID nebo %PrĤkazu 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 (oznaþenou) 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 vnitromČstskou cestu.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID;
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami stanovenými
vydavatelem identifikátoru.
j)
Tarifní kategorie Dal"í zĜetele hodní obþané (dále jen Obþan v hmotné nouzi) $ pouze na
území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je pro potĜeby tohoto Tarifu definována pro osobu s trvalým pobytem v ýeské
republice, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou pĜepravu dle jiných ustanovení tohoto Tarifu:
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ja)

která je po#ivatelem invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ; pĜi #ádosti o vydání
prĤkazky PID opravĖující k pou#ití zvýhodnČného jízdného je tato osoba povinna pĜedlo#it
potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ nebo Rozhodnutí
o pĜiznání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ, nebo oznámení o navý!ení
invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ; nárok na slevu se dokládá opakovanČ
potvrzením, které je platné od data vystavení do data pĜí!tí kontrolní lékaĜské prohlídky.
Není-li na potvrzení uvedeno datum pĜí!tí kontrolní lékaĜské prohlídky, platí potvrzení
nejdéle jeden rok od data vydání, jinak nárok na slevu nelze uznat;
jb) nebo osoba dĤchodového vČku, která pobírá mČsíþnČ se opakující penČ#ité dávky sociální
péþe z dĤvodu hmotné nouze; pĜi #ádosti o vydání prĤkazky PID je tato osoba povinna
pĜedlo#it potvrzení odboru sociální péþe; nárok na slevu se dokládá opakovanČ, v#dy po
uplynutí dvanácti mČsícĤ;
jc)
nebo osoba s trvalým pobytem v ýeské republice dĤchodového vČku, která je po#ivatelem
invalidního dĤchodu, který nahrazuje starobní dĤchod, který jí není vyplácen jen proto, #e
invalidní dĤchod pĜesahoval hranici nejvy!!í výmČry úhrnu dĤchodĤ podle pĜedpisĤ
úþinných pĜed 1. lednem 1996; tato osoba je pĜi #ádosti o vydání prĤkazky PID povinna
pĜedlo#it potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu a souþasnČ Rozhodnutí o nepĜiznání
starobního dĤchodu z dĤvodu, #e invalidní dĤchod, který #adatel pobírá, pĜesahuje hranici
nejvy!!í výmČry úhrnu dĤchodĤ podle pĜedpisĤ úþinných pĜed 1. lednem 1996, pĜípadnČ
potvrzení ýeské správy dĤchodového zabezpeþení o vydání tohoto Rozhodnutí;
PrĤkazka PID pro obþany v hmotné nouzi $ pouze typ I:
• je oznaþena %SP&;
• vydává se maximálnČ na 10 let;
• pominou-li dĤvody k poskytování slevy v této kategorii, prĤkazka pozbývá platnosti.
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas)
• dal"í po#adované doklady:
pro pĜípad dle ja) nČkterý z tČchto dokladĤ
o Rozhodnutí o pĜiznání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ;
o Potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ;
o Oznámení o navý!ení invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ;
pro pĜípad dle jb)
o potvrzení úĜadu práce o pobírání pravidelných penČ#itých dávek sociální péþe z dĤvodu
hmotné nouze (toto potvrzení je vy#adováno opakovanČ 1× za 12 mČsícĤ);
pro pĜípad dle jc)
o potvrzení o pobírání invalidního dĤchodu a souþasnČ Rozhodnutí o nepĜiznání starobního
dĤchodu z dĤvodu, #e invalidní dĤchod, který #adatel pobírá, pĜesahuje hranici nejvy!!í
výmČry úhrnu dĤchodĤ podle pĜedpisĤ úþinných pĜed 1. lednem 1996, pĜípadnČ potvrzení
ýeské správy sociálního zabezpeþení o vydání tohoto Rozhodnutí.
• K prĤkazce PID lze vydat papírové þasové kupóny pro kategorii %Obþan v hmotné nouzi&
platné pro pásma P, 0, B (Praha)
• PrĤkazku PID pro obþany v hmotné nouzi s potvrzením o dĤchodu/dávkách lze pou#ít
i k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitromČstské
cesty (jízdy) v pásmech P, 0, B $ jízdenky jednotlivé zvýhodnČné ve vý"i 50 ' plnocenného
jízdného a þasové jízdenky krátkodobé 24hodinové zvýhodnČné pro pásma P, 0, B.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• dal"í po#adované doklady o dĤchodech>dávkách $ stejné jako u prĤkazky PID (viz vý!e)
dle písm. ja) a# jc).
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
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• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému;
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit elektronické þasové kupóny pro kategorii %Obþan
v hmotné nouzi& platné pro pásma P, 0, B (Praha);
• ode dne vyhlá"ení lze k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit i elektronickou slevovou
kategorii Obþan v hmotné nouzi k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu
pouze pro vnitromČstské cesty (jízdy) v pásmech P, 0, B $ jízdenky jednotlivé zvýhodnČné ve
vý!i 50 < plnocenného jízdného a þasové jízdenky krátkodobé 24hodinové zvýhodnČné pro
pásma P, 0, B.
Sleva v pásmu 0 a B na jízdenky pro jednotlivou jízdu na pĜímČstských linkách se dr#itelĤm prĤkazky
PID pro obþany v hmotné nouzi, pokraþuje-li dr#itel této prĤkazky z/do vnČj!ích pásem, neposkytuje
pĜi zakoupení jízdenky u Ĝidiþe. Tato cesta není pova#ována za vnitromČstskou.
Ve vlacích zapojených do systému PID je sleva pro dr#itele prĤkazky PID pro obþany v hmotné nouzi
v jednotlivém jízdném poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P, 0, B. Pro navazující cestu mimo
území hl. m. Prahy si cestující, dr#itel vý!e uvedené prĤkazky 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 (oznaþenou) 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 vnitromČstskou cestu.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu
po#adovaným zpĤsobem (prĤkazkou a potvrzením dle písm. ja) a# jc)), posuzován jako cestující bez
platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8.
tohoto þlánku.
Poskytované slu#by:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID;
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu elektronického kupónu v podobČ záznamu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I $ kdykoli $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku; výmČna identifikátoru se
Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp. podmínkami stanovenými
vydavatelem identifikátoru.
k)
Tarifní kategorie Senior od 65 let do 70 let
Tato tarifní kategorie je pro osoby ve vČku od dne 65. narozenin do dne pĜedcházejícímu dni
70. narozenin. Cestující má nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného ve v!ech prostĜedcích PID na
území hl. m. Prahy $ v pásmech P, 0, B. Ve vnČj!ích pásmech se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro
tuto tarifní kategorii neposkytuje, cestující v!ak má nárok na pĜepravu za zvýhodnČné celostátní jízdné
ve vý!i 25 < plnocenného jízdného $ jednotlivé i pĜedplatní þasové.
Na lince AE se pĜeprava 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 podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I
(s evidencí) nebo v papírové podobČ prĤkazem PID oznaþeným %PrĤkaz senior 65$70&.
Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let
PrĤkaz senior 65$70
• V papírové podobČ.
• Poplatek za vydání 20 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk (obþanským prĤkazem, cestovním pasem).
• Po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie.
• Platnost prĤkazu $ nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 70. narozenin.
• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový prĤkaz.
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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 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk (obþanským prĤkazem, cestovním pasem).
• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum
narození, prĤkazová fotografie, kontaktní informace.
• Platnost aplikace $ zaþátek platnosti nejdĜíve v den 65. narozenin, konec platnosti nejvý!e
v den pĜedcházející dni 70. narozenin.
PrĤkazka PID pro seniory od 65 do 70 let $ typ I:
• je oznaþena %SENIOR 65$70&;
• vydává se maximálnČ na 5 let; platnost prĤkazky je ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČm#
dr#itel dovr!il 70 let;
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas),
• osobní údaje se ukládají do databáze systému,
• k prĤkazce PID lze vydat doplĖkové þasové pĜedplatní kupóny BUS+VLAK pro seniory
65$70 let $ celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného, platné pro vnČj!í pásma
a pásmo 0;
• prĤkazka PID slou#í té# jako doklad k prokázání nároku na slevu pro jednotlivé jízdné
celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pro vnČj!í pásma a pásma 0 a B.
Osobní identifikátor $ pouze typ I:
• po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie;
dokládají se oficiálním prĤkazem toto#nosti (obþanský prĤkaz, cestovní pas);
• osobní údaje se ukládají do databáze systému;
• elektronický þasový pĜedplatní kupón je ulo#en v systému;
• k osobnímu identifikátoru typu I lze pĜiĜadit:
o elektronické doplĖkové þasové pĜedplatní kupóny BUS+VLAK pro seniory 65$70 let $
celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného, platné pro vnČj!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 zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu
(neplatí ve vlacích zapojených do systému PID);
• úhrada 120 Kþ za nevyu#itý Doklad o nároku na zvlá!tní cenu jízdného 0 Kþ se nevrací, za
doplĖkové kupóny BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné 25 <, po zaþátku jejich þasové platnosti,
se jízdné ani jeho alikvotní þást nevrací; tyto doplĖkové kupóny je mo#né vrátit pouze pĜed datem
zaþátku jejich þasové platnosti;
• mo#nost vydání duplikátu papírového kupónu vydaného z Jízdenkového programu $
maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ $ viz odst. 7. písm. b) tohoto þlánku,
• mo#nost vydání duplikátu kupónu (aplikace) v podobČ elektronického záznamu v systému ve
spojení s identifikátorem typu I (s evidencí) $ kdykoliv $ viz odst. 7. písm. a) tohoto þlánku.
VýmČna identifikátoru se Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem systému, pĜíp.
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 pĜepravu
ve v!ech tarifních pásmech a ve v!ech prostĜedcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID. Na
území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B je povolena pro tuto tarifní kategorii pĜeprava za zvlá!tní ceny
jízdného i ve vlacích zapojených do systému PID za podmínek uvedených ní#e.
Na lince AE se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného v této kategorii neposkytuje.
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Dolo#ení vČku je pro uznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného
povinné.
Formy Dokladu o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro osobu star"í 70 let
PrĤkaz Senior 70+
• V papírové podobČ.
• Poplatek za vydání 20 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk (obþanským prĤkazem, cestovním pasem).
• Po#adované osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum narození, prĤkazová fotografie.
• Platnost prĤkazu $ neomezená, zaþátek platnosti nejdĜíve v den 70. narozenin.
• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový prĤkaz.
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 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk (obþanským prĤkazem, cestovním pasem).
• Po#adované a do databáze systému ukládané osobní údaje: jméno, pĜíjmení, datum
narození, prĤkazová fotografie, kontaktní informace.
• Platnost aplikace $ na 4 roky, zaþátek platnosti nejdĜíve v den 70. narozenin.
Jiné zpĤsoby dolo#ení nároku na bezplatnou pĜepravu osob nad 70 let s výjimkou vlakĤ PID:
• obþanským prĤkazem ýeské republiky nebo þlenské zemČ Evropské unie,
• cestovním pasem,
• prĤkazem o povolení pobytu pro cizince.
Ve vlacích PID platí tyto prĤkazy pouze jako doklad o nároku na slevu v podobČ celostátního
zvýhodnČného jednotlivého jízdného pro osoby star!í 65 let ve vý!i 25< plnocenného jízdného dle
tohoto Tarifu nebo dle tarifu #elezniþního 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, chtČjí-li cestovat bezplatnČ, prokazují Dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro
seniora od 70 let, a to pouze nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
• prĤkazem PID %PrĤkaz 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 vnČj!ích pásmech není ve vlacích PID pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného ani bezplatná pĜeprava
osob nad 70 let dle tohoto Tarifu poskytována.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu,
bezplatnou pĜepravu nebo zvlá!tní ceny jízdného pĜedepsaným zpĤsobem dle tohoto Tarifu, posuzován
jako cestující bez platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující
jízdné dle odst. 8 tohoto þlánku.
m)
Neobsazeno.
n)
Anonymní nepersonalizovaný identifikátor slou#í jako nosiþ pĜenosných dlouhodobých
jízdních dokladĤ v elektronické podobČ. O jeho dr#iteli není veden #ádný záznam a dr#itel není
identifikován ani na potisku anonymního identifikátoru. Je vydáván nebo registrován na poþkání na
základČ #ádosti zájemce na pĜíslu!ném kontaktním místČ. Vydávání, výmČna, autentizace nebo
registrace anonymních identifikátorĤ se Ĝídí podmínkami stanoveným provozovatelem systému, pĜíp.
podmínkami stanovenými vydavatelem identifikátoru.
V pĜípadech nutné výmČny anonymního nepersonalizovaného identifikátoru z dĤvodĤ:
• oprávnČné reklamace identifikátoru;
• výmČny identifikátoru na stranČ jeho vydavatele;
60/79

4.

5.

6.

7.

• exspirace identifikátoru;
• podstatného po!kození identifikátoru
lze na nový identifikátor pĜevést zbývající þást k nČmu pĜiĜazené þasové jízdenky dlouhodobé pĜenosné
jen v pĜípadČ, #e pĤvodní identifikátor je u#ivatelem fyzicky pĜedlo#en na kontaktním místČ
odbavovacího systému a lze ho autentizovat nebo lze zjistit data o jízdném s ním spojená (k nČmu
pĜiĜazená). PĤvodní identifikátor bude po pĜevodu jízdného zablokován.
o)
%PrĤkaz dítČ do 3 let& pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku
Tento zvlá!tní prĤkaz PID dokládá nárok na zvlá"tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do
3 let vČku (do dne pĜedcházejícímu dni 3. narozenin dítČte), a to pouze na území hl. m. Prahy mimo
vlaky zapojené do systému PID.
PrĤkaz DítČ do 3 let
• Je pouze v papírové podobČ, nevydává se v elektronické podobČ.
• Poplatek za vydání 20 Kþ.
• Povinnost dolo#it vČk $ rodným listem dítČte, pĜípadnČ jeho ovČĜenou fotokopií, nebo
obþanským prĤkazem dítČte nebo cestovním pasem dítČte.
• Po#adované osobní údaje: jméno a pĜíjmení dítČte, datum narození dítČte, prĤkazová
fotografie dítČte.
• Fotografie dítČte není vy#adována u dČtí do 1 roku vČku (prĤkaz je v takovém pĜípadČ
vydán bez fotografie).
• Osobní údaje jsou uvedeny jen na %PrĤkazu DítČ do 3 let&, nevstupují do systému.
• Platnost prĤkazu $ 1 rok, nejvý!e v!ak do dne pĜedcházejícímu dni 3. narozenin dítČte.
• Duplikát $ nevystavuje se, vydává se nový prĤkaz.
U tohoto prĤkazu PID nelze pĜi jeho zapomenutí provést dodateþné zpČtné dolo#ení nároku na
zvlá"tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku.
PrĤkazky PID pro uvedené kategorie cestujících jsou vydávány ve vybraných pĜedprodejích dopravce
povČĜeného Tarifní smlouvou6) na základČ po#adovaných dokladĤ. Pokud #adatel nepĜedlo#í
po#adované doklady pro uvedené typy kategorií þasových jízdenek, nárok na slevu nevzniká (zanikne).
!ákovský prĤkaz je prĤkaz vydaný dopravcem k uplatnČní nároku pro poskytování zvýhodnČného
celostátního jízdného. "ákovské prĤkazy se mezi dopravci #elezniþní vnitrostátní pravidelné osobní
dopravy a veĜejné vnitrostátní linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají. "ákovský prĤkaz
musí obsahovat jméno a pĜíjmení #áka, datum narození, aktuální fotografii, název a sídlo !koly, !kolou
(razítkem a podpisem oprávnČné osoby) potvrzený údaj o trvání !kolního nebo akademického roku,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávnČného zamČstnance dopravce. Cena tiskopisu #ákovského
prĤkazu a poplatek za ovČĜení #ákovského prĤkazu u dopravcĤ je stanoven konkrétním dopravcem
a není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
!ákovský prĤkaz pro #áky od 6 do 15 let se vydává na 4 roky, !kola potvrzuje platnost pro ka#dý
!kolní rok. Platnost prĤkazu konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
!ákovský prĤkaz pro #áky a studenty od 15 do 26 let se vydává pro ka#dý !kolní nebo akademický
rok zvlá!Ģ. Platnost prĤkazu konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 26. narozenin.
"ákovské prĤkazy jsou potvrzovány ve vybraných pĜedprodejních místech dopravcĤ.
Duplikáty lze vydat jedinČ k prĤkazkám PID s evidencí, tj. s poskytnutými osobními údaji v databázi
systému (typ I). Pro vystavení duplikátu cestující uvede jméno, pĜíjmení a datum narození nebo þíslo
prĤkazky a pĜedlo#í doklad toto#nosti. Duplikáty nelze vystavit k obþanským prĤkazkám bez evidence
osobních údajĤ, identifikaþním prĤkazkám pro osoby star!í 70 let, identifikaþním prĤkazkám pro dČti
od 6 do 10 let, %PrĤkazĤm dítČ 6$15&, %PrĤkazĤm senior 60$65&, %PrĤkazĤm senior 65$70&, %PrĤkazĤm
senior 70+& a k prĤkazkám PID, jejich# vydávání bylo ukonþeno k 31. 7. 2008. Tyto prĤkazky se
vystavují jako nová prĤkazka dle po#adavkĤ stanovených pro jednotlivé kategorie uvedených v tomto
þlánku v odst. 3.
Duplikáty k þasovým kuponĤm lze vystavit pouze ke kuponĤm s volitelným zaþátkem platnosti
v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I nebo vydaným
k prĤkazkám PID tarifních kategorií s osobními údaji v databázi systému i na prĤkazce PID (typ I) nebo
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8.

9.

k Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dítČ 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 podobČ. Za vystavení duplikátĤ cestující uhradí manipulaþní
poplatky uvedené v þl. XI. tohoto Tarifu. Duplikáty se nevystavují ke kuponĤm vydanými na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s., na kupony vydané k prĤkazkám PID obþanským bez evidence $ typ II (osobní
údaje jen na prĤkazce PID), na kupony v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení
s osobním identifikátorem bez evidence osobních údajĤ v databázi systému $ typ II, a na jízdenky
pĜenosné (þl. III. odst. 7.).
a)
Duplikáty se vydávají ke kuponĤm v podobČ elektronického záznamu v systému ve spojení
s identifikátorem typu I (s evidencí) uvedeným v þl. III. odst. 6. a k Dokladu o nároku na zvlá!tní
ceny jízdného pro dítČ 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 pĜípadČ nutnosti výmČny osobního identifikátoru v souladu s podmínkami stanovenými
provozovatelem systému bude stávající platný þasový kupón (resp. jeho zbytek), nebo Doklad
o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, ulo#ený v systému, pĜeveden na nový osobní identifikátor.
b)
Duplikáty se vydávají ke kuponĤm v papírové podobČ vydaným z Jízdenkového programu,
uvedeným v þl. III. odst. 6. jen s prĤkazkou typ I (s evidencí), a ke kuponĤm uvedeným v þl. III.
odst. 10. písm. a) pouze ab) jen s prĤkazkou typ I. Duplikáty þasových kuponĤ vydaných
k jednomu identifikaþnímu þíslu prĤkazky PID (kupóny pro území hl. m. Prahy (P, 0), kupóny
pro vnČj!í tarifní pásma, pĜíp. v kombinaci Prahy s vnČj!ími tarifními pásmy) lze v tomto pĜípadČ
vystavit cestujícímu maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ. Duplikáty se vystavují výhradnČ
v budovČ Centrálního dispeþinku, Na Boji!ti 5, Praha 2 a v prodejních centrech Roztyly
a Hradþanská.
c)
V pĜípadČ osobního identifikátoru bez evidence osobních údajĤ v databázi systému (typ II) lze
pĜevést na nový identifikátor zbývající þást þasového kuponu v pĜípadech a za podmínek
uvedených v þl. IX. odst. 3. písm. b).
d)
V pĜípadČ anonymního nepersonalizovaného identifikátoru lze pĜevést na nový anonymní
nepersonalizovaný identifikátor zbývající þást þasové jízdenky v pĜípadech a za podmínek
uvedených v þl. IX. odst. 3. písm. n).
PĜi bezplatné pĜepravČ þi pou#ití zvýhodnČného jízdního dokladu nebo zvlá!tní ceny jízdného je cestující
v#dy povinen na výzvu povČĜeného pracovníka dolo#it skuteþnosti, které ho k nároku na takovou
pĜepravu þi typ jízdného opravĖují. Bez dolo#ení nároku na bezplatnou pĜepravu, na zvlá!tní cenu
jízdného þi zvýhodnČný jízdní doklad cestující nesplĖuje podmínky pro bezplatnou þi zvýhodnČnou
pĜepravu nebo pou#ití zvlá!tní ceny jízdného. Cestující je povinen zaplatit plnocenné jízdné pro
jednotlivou jízdu, pĜípadnČ jízdné, na které proká#e nárok.
Pro dr#itele osobního identifikátoru s evidencí osobních údajĤ v databázi systému (typ I) se pĜi pĜechodu
z jedné tarifní kategorie do druhé cena jízdného pro kupón v podobČ elektronického záznamu vypoþte
jako podíl podle poþtu dnĤ, kdy vzniká nárok na rĤzné typy jízdného dle pĤvodní a následující tarifní
kategorie. Pro jízdenky v papírové podobČ s volitelným zaþátkem platnosti z jízdenkového programu je
umo#nČno pĜi pĜechodu z jedné tarifní kategorie do dal!í vyu#ít slevu pĤvodní tarifní kategorie do konce
mČsíce, v nČm# konþí nárok na slevu, ve kterém lze oprávnČnČ uplatnit podmínky pro vydání takové
jízdenky (kuponu), a to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na prĤkazce PID a na þasovém kuponu.
Platnost uvedená na prĤkazce PID nárok na slevu nezakládá.

IX.A. Prokazování vČku dČtí pĜi hromadných "kolních akcích
1.

Pro cestování dČtí ve vČt!ích skupinách pĜi !kolních akcích jako doklad o vČku uznávají Hromadná
potvrzení o vČku pro dČti pro spoleþnou !kolní akci, vydaná !kolou. DČti úþastnící se takové akce mají
nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného za splnČní následujících podmínek.
%Hromadné potvrzení o vČku pro dČti od 6 do 15 let pro spoleþnou "kolní akci& lze pou#ít jako
doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pĜi hromadných !kolních akcích na území hl. m. Prahy
v pásmech P, 0, B v prostĜedcích PID s výjimkou vlakĤ PID. Toto potvrzení musí obsahovat: datum
akce, seznam dČtí $ jména, pĜíjmení a data narození úþastníkĤ spoleþné !kolní akce. Seznam musí být
vyhotoven na hlaviþkovém papíĜe !koly, potvrzen odpovČdnou osobou !koly a musí na nČm být otisk
razítka !koly. Potvrzení tohoto typu nelze uznat pĜi individuálních cestách jednotlivých #ákĤ, a to ani
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v pĜípadČ, #e by se jeho kopií prokazoval ka#dý #ák, ale uznává se jen pro spoleþnČ cestující skupinu.
Gkola svým potvrzením odpovídá za to, #e údaje #ákĤ jsou pravdivé.

IX.B. Mezinárodní studentské prĤkazy ISIC a podmínky jejich pou#ití
v PID
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Platný prĤkaz International Student Identity Card $ ISIC vydaný v ýR pro #áky a studenty stĜedních
!kol, vy!!ích odborných !kol, vysokých !kol a pomaturitních studií, které jsou akreditovány
Ministerstvem !kolství, mláde#e a tČlovýchovy ýR (dále jen %akreditované !koly MGMT&) se v systému
PID uznává jako potvrzení o studiu, kde pĜíslu!ná akreditovaná !kola MGMT potvrzuje, #e dr#itel tohoto
platného prĤkazu ISIC je #ákem/studentem s nárokem na zvýhodnČné þasové jízdné pro studenty od 18
do 26 let dle þl. IX. odst. 3. g) a h). Platným ISIC prĤkazem akreditovaných !kol MGMT se jeho dr#itel
prokazuje pĜi nákupu þasového pĜedplatního kupónu pro studenty od 18 do 26 let a pĜi pĜepravní
kontrole spoleþnČ s jízdním dokladem. PrĤkaz ISIC mĤ#e být dále pou#it jako prĤkazka PID pro tarifní
kategorii Student od 18 do 26 let. V tČchto pĜípadech není po cestujícím vy#adováno jiné potvrzení
o studiu.
PrĤkaz ISIC jako prĤkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován v#dy po dobu
trvání !kolního, resp. akademického roku, na nČj# byl prĤkaz ISIC vydán, pouze v!ak v období 09/20xx
a# 10/20xx+1. Byla-li u prĤkazu ISIC prodlou#ena jeho pĜedchozí platnost pĜíslu!nou prolongaþní
(revalidaþní) známkou, je v systému PID akceptován v#dy po dobu trvání !kolního, resp. akademického
roku, na nČj# byl prĤkaz ISIC prodlou#en touto prolongaþní (revalidaþní) známkou, pouze v!ak v období
09/20xx a# 10/20xx+1.
Za platný ISIC prĤkaz #ákĤ a studentĤ akreditovaných !kol MGMT je pova#ován pouze platný prĤkaz,
jeho# platnost lze elektronicky ovČĜit v databázi dr#itelĤ karet ISIC provozovanou WTS. Platný
a ovČĜený ISIC nahrazuje v tomto pĜípadČ potvrzení o studiu. Ostatní podmínky pro vystavení prĤkazky
PID jsou uvedeny v þl. IX. odst. 3. g) a h).
Neobsazeno.
PrĤkaz ISIC má podobu plastové karty opatĜené fotografií dr#itele, jeho osobními údaji (den, mČsíc
a rok narození), názvem !koly, základní dobou platnosti a licenþním þíslem. Doba platnosti prĤkazu
ISIC mĤ#e být opakovanČ prodlu#ována platnou ISIC prolongaþní (revalidaþní) známkou.
V pĜípadČ technologických pĜeká#ek, zabraĖujících pĜedávání dat v databázi dr#itelĤ karet ISIC, bude
po dobu trvání tČchto technologických pĜeká#ek prĤkaz ISIC uznáván jako potvrzení o studiu bez
dal!ího elektronického ovČĜování.

IX.C. Pou#ití jízdenek PID ve vlacích PID
1.

2.

Na v!ech #elezniþních tratích pĜevá#nČ na území Prahy a StĜedoþeského kraje, zaĜazených do systému
PID, je ve vlacích PID v rámci své þasové a pásmové platnosti povoleno pou#ití pĜedplatních þasových
jízdenek (kupónĤ) PID, krátkodobých þasových jízdenek PID a pĜestupních jízdenek PID pro
jednotlivou jízdu (s výjimkou jízdenek uvedených v þl. III. odst. 3.) dle jejich þasové a pásmové
platnosti. Re#im odbavení, tj. mo#nost pou#ití (oznaþení) pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu
a krátkodobých þasových jízdenek PID z pĜedprodeje na jednotlivých tratích, stanicích a zastávkách se
li!í dle technického vybavení stanic a zastávek. Seznam tratí, stanic, zastávek, pĜíp. vlakĤ,
zaĜazených do PID a jejich re#im odbavení cestujících s jízdenkou PID je uveden v pĜíloze þ. 8
písm. a).
Ve stanicích a zastávkách vybavených oznaþovaþi jízdenek PID, instalovanými v prostoru stanice
(zastávky), je cestující pĜi pou#ití pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu a krátkodobých
þasových jízdenek PID povinen nastupovat do vlaku PID zásadnČ s pĜedem oznaþenou jízdenkou PID.
Oznaþení cestující provádí (nemá-li jízdenku ji# oznaþenou z jiného dopravního prostĜedku PID nebo
jiné #elezniþní stanice zaĜazené do PID) ji# pĜed nástupem do vlaku PID v oznaþovaþích umístČných
v prostoru #elezniþní stanice nebo zastávky. V pĜípadČ nefunkþnosti v!ech oznaþovaþĤ v prostoru
stanice (zastávky) si cestující opatĜí jízdenku dle platného tarifu #elezniþního dopravce, nebo si mĤ#e
zakoupit potĜebnou jízdenku PID z Mobilní aplikace.

63/79

3.

4.

5.

6.

7.
8.

PĜi nástupu ve stanicích a zastávkách (viz pĜíloha þ. 8), které nejsou vybaveny oznaþovaþi PID
v prostoru stanice (zastávky), mĤ#e být povoleno oznaþení pĜestupních jízdenek PID pro jednotlivou
jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID v oznaþovaþích umístČných ve vlacích. V takovém pĜípadČ
si cestující neprodlenČ oznaþí jízdenku PID v oznaþovaþi umístČném v #elezniþním vozidle, a to
bezprostĜednČ po nástupu do vlaku PID. Po oznaþení jízdenky je cestující povinen se pĜesvČdþit o tom,
zda údaje vyznaþené na jízdence odpovídají skuteþnosti. PĜípadné nedostatky v oznaþení jízdenky se
reklamují u vlakové þety. Pokud není výjimeþnČ mo#né oznaþit jízdenku PID pro poruchu v!ech
oznaþovaþĤ ve vlaku PID, bude cestující odbaven ve vlaku dle platného tarifu #elezniþního dopravce.
PĜi nástupu ve stanicích a zastávkách (viz pĜíloha þ. 8), které nejsou vybaveny oznaþovaþi v prostoru
stanice (zastávky) a nejedná se o vlak PID vybavený oznaþovaþi, mĤ#e být povoleno náhradní
oznaþení pĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé þasové jízdenky PID vlakovou
þetou. V tomto pĜípadČ si musí cestující bezprostĜednČ po nástupu do vlaku PID nechat oznaþit
jízdenku PID náhradním zpĤsobem od vlakové þety (u prĤvodþího nebo vlakvedoucího, ve vlaku se
samoobslu#ným zpĤsobem odbavování cestujících u strojvedoucího). Vlaková þeta oznaþí zĜetelnČ
takovou jízdenku PID na lícové stranČ razítkem nebo otiskem kle!tí a dále do oznaþovacího pole
jízdenky zapí!e þitelnČ tarifní pásmo, datum a þas, dle vzoru uvedeného v PĜíloze þ. 8 písm. b). Zapsané
datum se musí shodovat s datem razítka nebo otisku kle!tí.
Ve stanicích a zastávkách, které nejsou vybaveny oznaþovaþi v prostoru stanice (zastávky), nejedná
se o vlak PID vybavený oznaþovaþi a není ani zavedeno oznaþování jízdenky PID náhradním
zpĤsobem vlakovou þetou dle odst. 4., není oznaþení jízdenky PID mo#né. V takovém pĜípadČ cestující
mĤ#e ve vlaku pou#ít jízdenku PID jen tehdy, pokud ji má ji# oznaþenu z jiného dopravního prostĜedku
PID nebo z jiné #elezniþní stanice PID a jízdenka vyhovuje pro zamý!lenou cestu pásmovou a þasovou
platností. Jinak bude ve vlaku odbaven dle platného tarifu #elezniþního dopravce.
Za oznaþené jízdenky se pova#ují té# jízdenky PID zakoupené v elektronické podobČ pĜes Mobilní
aplikaci (MA) nebo oznaþené nebo zakoupené u povČĜené osoby, tj. vydané z mobilního odbavovacího
zaĜízení u Ĝidiþe v autobusech pĜímČstských linek, z POP nebo UNIPOK, jejich# platnost zaþíná
okam#ikem vydání, který je na nich vyznaþen pĜímo pĜi prodeji, a které vyhovují zamý!lené jízdČ
þasovou a pásmovou platností. PĜestupní jízdenky se pĜi pĜestupu ji# znovu neoznaþují.
Nemá-li cestující zakoupenou jízdenku PID z pĜedprodeje nebo z Mobilní aplikace, odbavuje se ve
vlaku PID dle platného tarifu #elezniþního dopravce.
Odbavuje-li se cestující ve vlaku PID jednotlivou jízdenkou PID zakoupenou v elektronické podobČ
prostĜednictvím Mobilní aplikace, je nutné, aby v momentČ odjezdu vlaku ze stanice nebo zastávky, kde
cestující nastoupil, byla tato jízdenka ji# aktivovaná a platná. Jízdenky zakoupené pozdČji, dodateþnČ
nebo a# po vyzvání povČĜené osoby dopravce nelze uznat jako platné jízdní doklady.

X. Vrácení þásti jízdného
1.

Dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleþnost (DP) nebo provozovatel odbavovacího
systému mĤ#e vrátit cestujícímu þást jízdného za odevzdané nevyu#ité jízdní doklady z dĤvodĤ, které
jsou na stranČ cestujícího:
a)
pĜiznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na zvlá!tní ceny jízdného;
b)
pĜiznání nároku na zamČstnanecké jízdné;
c)
úmrtí dr#itele þasového jízdního dokladu;
d)
dlouhodobá hospitalizace;
e)
odcizení jízdních dokladĤ nahlá!ené Policii ýR a jejich opČtovné nalezení, (prokazatelné
zaplacení jízdného za stejné období dvakrát);
f)
neobsazeno;
g)
pĜiznání nároku na slevu v kategorii Obþan v hmotné nouzi $ jen pro dr#itele pĜedplatních
þasových jízdenek obþanských;
h)
pĜi pĜechodu dr#itele osobního identifikátoru typu I (s evidencí) na osobní identifikátor typu II
(bez evidence) a souþasném zakoupení obþanského kuponu spojeného s tímto osobním
identifikátorem typu II (bez evidence);
i)
ostatní dĤvody.
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2.

3.

4.

ýást jízdného se vrací za nevyu#ité þasové kupóny:
• obþanské, platné v pásmech P a 0 (Praha),
• nebo pro pĜíslu!né slevové kategorie, platné v pásmech P a 0 (Praha),
vydané:
• v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí)
• nebo v papírové podobČ z Jízdenkového programu k prĤkazce PID typu I (s evidencí).
Dále je mo#né vrátit za stanovených podmínek þást jízdného za tyto nevyu#ité kupóny:
• doplĖkové kupony BUS+VLAK obþanské,
• doplĖkové kupony BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného pokud,
je po#adavek na vrácení kuponu uplatnČn je!tČ pĜed datem zaþátku jeho þasové platnosti,
vydané:
• v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí),
• nebo v papírové podobČ z Jízdenkového programu k prĤkazce PID typu I (s evidencí).
Alikvotní þást jízdného lze vrátit i za vystavený duplikát elektronického kupónu ve spojení s osobním
identifikátorem typu I (s evidencí).
Jízdné ani jeho alikvotní þást se nevrací za:
• doplĖkové kupóny BUS+VLAK celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného
(tj. tarifní kategorie DítČ 6$15, Junior 15$18, Student 18$26, Senior 65$70) po zaþátku jejich þasové
platnosti;
• kupóny v papírové podobČ vydané k prĤkazce PID obþanské typ II (bez evidence);
• kupóny v elektronické podobČ ve spojení s osobním identifikátorem typu II (bez evidence);
• kupóny vypoþtené jako rozdíl cen (alikvotní þásti rozdílu cen) þasových kuponĤ obþanských
platných pro pásma P a 0, a þasových kuponĤ pro seniory 60$65 let a hmotnou nouzi, platných pro
pásma P a 0;
• nevyu#ité dlouhodobé pĜenosné þasové jízdenky (kupóny);
• elektronické jízdenky (kupóny) ve spojení s anonymním nepersonalizovaným identifikátorem;
• ji# vydaný duplikát papírového kupónu (1krát za 24 mČsícĤ) ani za kupon, k nČmu# byl tento duplikát
vystaven.
Je-li u#ivateli znemo#nČno vyu#ít vý!e uvedené pĜedplatní þasové jízdenky, a to nejménČ na dobu
nepĜetr#itých 16 dní do ukonþení þasové platnosti zakoupené jízdenky (þasového kuponu), DP vrátí þást
jízdného zpČt za nevyu#itý þasový jízdní doklad. Jízdné se vrací pouze v tom kalendáĜním roce, pro
jeho# þasový úsek zakoupená jízdenka platí. PĜi vracení jízdného se alikvotní þást (poþítáno na
kalendáĜní dny) za nevyu#itou nebo jen þásteþnČ vyu#itou jízdenku sni#uje o:
a)
úhradu nákladĤ souvisejícími s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2. ve v!ech pĜípadech
dle odst. 1. tohoto þlánku;
b)
pĜi vracení jízdného podle odst. 1. písm. i) tohoto þlánku se sni#uje vracená alikvotní þást jízdného
souþasnČ o rozdíl mezi poþtem násobkĤ mČsíþní (nebo 30denní) pĜedplatní jízdenky v pĜíslu!né
tarifní kategorii a násobné jízdenky s del!ím obdobím platnosti (tj. 3krát mČsíþní mínus þtvrtletní
(90denní); nebo 5krát mČsíþní mínus pČtimČsíþní (150denní), nebo 12krát mČsíþní mínus roþní
(365denní).
Jízdné se vrací ke dni jeho vy#ádání. Dnem vy#ádání se rozumí den, kdy cestující odevzdá DP na
urþeném pracovi!ti na Centrálním dispeþinku MHD, Na Boji!ti 5, Praha 2 v papírové podobČ kupon
(jízdenku), jeho# alikvotní þást po#aduje vrátit, nebo kdy dojde k vymazání þasového kuponu v podobČ
elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem typu I (s evidencí), jeho#
alikvotní þást cestující po#aduje vrátit. PĜi dlouhodobé hospitalizaci se jízdné vrací ke dni nástupu do
zdravotnického zaĜízení, pĜi vzniku nároku na bezplatnou pĜepravu nebo nároku na zvlá!tní ceny
jízdného ke dni vzniku nároku, pĜi zcizení jízdních dokladĤ ke dni oznámení Policii ýR. PĜi vzniku
nároku na zvlá!tní ceny jízdného u dČtí od 10 do 15 let nebo seniorĤ od 65 do 70 let na území hl. m.
Prahy v pásmech P, 0, B, který je podmínČn pĜiĜazením pĜíslu!ného Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného k osobnímu identifikátoru typu I s evidencí osobních údajĤ v databázi systému nebo
pĜíslu!ným PrĤkazem PID dle PĜílohy þ. 10, lze jízdné vrátit nejdĜíve ke dni zaþátku platnosti tohoto
dokladu, pĜi dodr#ení dal!ích postupĤ pro vracení alikvotní þásti nevyu#itého jízdného stanovených
v tomto þlánku. U osob ZTP nebo ZTP/P se jízdné vrací ke dni vydání prĤkazu ZTP nebo ZTP/P.
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5.

Alikvotní þást jízdného se vrací nejpozdČji do 3 kalendáĜních mČsícĤ od vzniku nároku na vrácení
jízdného. Jízdné se vrací pouze na vybraných pracovi!tích.
Jako doklady potĜebné pro vrácení þásti jízdného pĜedplatních þasových jízdenek se uznávají pĜi:
• pĜiznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na zvlá"tní ceny jízdného:
doklady prokazující splnČní podmínek výmČru Ministerstva financí ýR, kterým se vydává seznam zbo#í
s regulovanými cenami, mimosoudní rehabilitace (§ 29 zákona þ. 87/1991 Sb.) $ prĤkaz Vojenského
sdru#ení rehabilitovaných, Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let nebo
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let nahraný na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, u osob ZTP nebo ZTP/P je dokladem prokazujícím nárok
na bezplatnou pĜepravu vydaný platný prĤkaz ZTP nebo ZTP/P;
• pĜiznání nároku na zamČstnanecké jízdné:
zamČstnanecký pomČr;
• úmrtí dr#itele pĜedplatní þasové jízdenky:
úmrtní list;
• dlouhodobá hospitalizace:
písemné potvrzení zdravotnického zaĜízení;

6.
7.
8.

• odcizení jízdních dokladĤ a jejich opČtovné nalezení:
pĤvodní jízdní doklad a novČ zakoupený jízdní doklad; v tomto pĜípadČ nelze uznat jako doklad pouze
protokol o trestním oznámení;
• pĜiznání nároku na slevu v kategorii obþan v hmotné nouzi $ jen pro dr#itele pĜedplatních
þasových jízdenek (kupónĤ) obþanských platných v pásmech P a 0 (Praha):
doklady k dolo#ení nároku na slevu dle þl. IX. odst. 3. písm. j).
Poplatek ani jeho þást za nevyu#itý Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného se nevrací.
O vrácení þásti jízdného za nevyu#ité jízdní nebo þásteþnČ vyu#ité jízdní doklady v jiných pĜípadech
rozhoduje DP individuálnČ. Rozhodnutí DP je koneþné.
Dopravce ýeské dráhy, a. s. (ýD) mĤ#e vrátit cestujícímu þást jízdného za odevzdané nevyu#ité jízdní
doklady PID vydané na prodejních místech ýD nebo ve vlacích ýD z dĤvodu, které jsou na stranČ
cestujícího. U jízdních dokladĤ vydaných na prodejních místech ýD lze po#ádat o vrácení þásti jízdného
pouze na prodejním místČ, kde byl doklad zakoupen, u jízdních dokladĤ vydaných ve vlaku ýD na
kterémkoliv prodejním místČ ýD.
a)
ýást jízdného se vrací za nevyu#ité doplĖkové kupony BUS+VLAK vydané v papírové podobČ
z UNIPOK obþanské:
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného sni#uje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2.;
• po zaþátku þasové platnosti dokladu jen pokud zbývá 16 a více kalendáĜních dní þasové
platnosti jízdního dokladu, se sni#uje alikvótní þást jízdného o rozdíl v cenČ zakoupeného dokladu
a podílem ceny za zbývající nevyu#ité dny platnosti a náklady související s vrácením jízdného
uvedené v þl. XI. odst. 2.
b)
ýást jízdného se vrací za nevyu#ité doplĖkové kupony BUS+VLAK vydané v papírové podobČ
z UNIPOK a celostátní zvýhodnČné ve vý!i 25 < plnocenného jízdného:
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného sni#uje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 2. Po zaþátku þasové platnosti jízdního
dokladu se jízdné nevrací.
c)
ýást jízdného se vrací za nevyu#ité jízdní doklady vydané v papírové podobČ z UNIPOK nebo ve
vlaku ýD $ 24hodinové a 72hodinové krátkodobé jízdenky pro pásma P, 0, B, jednodenní
jízdenky T+R plnocenné a zvýhodnČné platné pro pásma P, 0, B a 24hodinové jízdenky plnocenné
a zvýhodnČné platné ve v!ech pásmech PID:
• pĜed zaþátkem þasové platnosti dokladu se alikvotní þást jízdného sni#uje o úhradu nákladĤ
související s vrácením jízdného uvedenou v þl. XI. odst. 5. Po zaþátku þasové platnosti jízdního
dokladu se jízdné nevrací.
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9.

10.

Jízdné se vrací také za nevyu#ité elektronické þasové pĜedplatní kupóny platné ve spojení
s identifikátorem, které byly zakoupeny pĜes webovou aplikaci (e-shop) odbavovacího systému. Jízdné
za tyto kupóny se vrací pouze v pĜípadČ, #e po#adavek na vrácení jízdného (storno kupónu) byl vznesen
je!tČ pĜed datem zaþátku platnosti vraceného kupónu. V takovém pĜípadČ se jízdné vrací v plné vý!i
a bez poplatku.
PĜi vrácení þásti jízdného za nevyu#ité þasové kupony je cestující v#dy povinen pĜedlo#it jízdní
doklad a doklad toto#nosti.

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

Poplatek za vystavení duplikátu prĤkazky PID.............................................................................. 60 Kþ
Náklady spojené s vrácením þásti jízdného za nevyu#ité þasové jízdenky .................................... 60 Kþ
Poplatek za vystavení duplikátu þasového kuponu v papírové podobČ ......................................... 60 Kþ
Poplatek spojený s vrácením þásti jízdného pĜi vzniku nároku na slevy pro obþany v hmotné nouzi
........................................................................................................................................................ 60 Kþ
Náklady spojené s vrácením jízdného za nevyu#ité jízdenky þasové krátkodobé vydané ýD ze zaĜízení
UNIPOK..................................................................................... 10 < ceny jízdenky, minimálnČ 10 Kþ
Poplatek za vystavení prĤkazky PID nebo PrĤkazu PID .............................................................. 20 Kþ.
Cena plastového pouzdra pro prĤkazku PID a kupóny ................................................................. 10 Kþ.
Neobsazeno.
Poplatky za vydání a výmČnu identifikátorĤ se Ĝídí podmínkami stanovenými provozovatelem
odbavovacího systému a podmínkami stanovenými vydavatelem tČchto identifikátorĤ.
V!echny poplatky a platby jsou uvedeny vþetnČ DPH.

XII.Prodej jízdních dokladĤ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Jízdní doklady se prodávají v pĜedprodejní síti PID, ve vybraných stanicích ýD (pouze omezený
sortiment) a u externích smluvních prodejcĤ. KromČ toho lze získat jízdenky pro jednotlivou jízdu
v pĜedprodejních automatech, u ĜidiþĤ pĜímČstských linek a v doplĖkovém prodeji i u ĜidiþĤ mČstských
autobusových linek. PĜi nákupu þasového pĜedplatního jízdného (kupónĤ) na výdejních místech cestující
v#dy pĜedlo#í pĜíslu!nou prĤkazku PID vþetnČ platných potvrzení o nároku na slevu (potvrzení o studiu,
o dĤchodu), pokud jsou tarifem po#adována.
ýasové kupony s volitelným poþátkem platnosti z Jízdenkového programu se prodávají ve vybraných
pĜedprodejích (seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz). Tento þasový kupon lze zakoupit 1 a# 60
dnĤ pĜed zvoleným poþátkem platnosti. DP mĤ#e z provozních dĤvod horní lhĤtu uvedenou v tomto
odstavci prodlou#it a# na 180 dnĤ nebo zkrátit a# na 10 dnĤ. Tuto skuteþnost oznámí na www.dpp.cz,
v místech pĜedprodejĤ a na kontaktních místech odbavovacího systému.
Kupóny v podobČ elektronických záznamĤ v systému ve spojení s identifikátory se vydávají na
kontaktních místech odbavovacího systému. Lze je zakoupit 1 a# 60 dnĤ pĜed zvoleným zaþátkem
platnosti. DP mĤ#e z provozních dĤvod horní lhĤtu uvedenou v tomto odstavci prodlou#it a# na 180 dnĤ
nebo zkrátit a# na 10 dnĤ. Tuto skuteþnost oznámí na www.dpp.cz, v místech pĜedprodejĤ a na
kontaktních místech odbavovacího systému.
Zakupuje-li si cestující þasovou jízdenku (kupón) s volitelným zaþátkem platnosti s tím, #e po#aduje,
aby jízdenka (kupón) byla platná je!tČ tentý# den, platí taková jízdenka v ten den a# od okam#iku nákupu
na kontaktním místČ. ýas od poþátku dne do okam#iku nákupu jízdenky není uznán jako doba platnosti
jízdenky, nezakládá nárok na vrácení þásti jízdného a nelze o tuto dobu prodlou#it platnost jízdenky.
Není mo#no zakoupit jízdenku nebo þasový kupon s volitelným poþátkem platnosti s poþátkem data
platnosti ni#!ím ne# je aktuální datum dne prodeje.
Cestujícímu, který si vþas neopatĜil jízdenku:
• v autobusu nebo trolejbusu PID v pásmu P (linka MHD), je umo#nČno ji zakoupit v doplĖkovém
prodeji u Ĝidiþe. V doplĖkovém prodeji jsou pouze jízdenky pro þtyĜi tarifní pásma s platností 90 min.
a s pĜirá#kou, plnocenné v cenČ 40 Kþ a zvýhodnČné v cenČ 20 Kþ (cena vþetnČ pĜirá#ky). Zakoupení
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

jízdenky je mo#né pouze v zastávce a cestující, který si kupuje jízdenku v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje
pĜedními dveĜmi.
• na pĜívozu PID, je umo#nČno ji zakoupit u vĤdce plavidla, a to pouze jízdenky pro pásma P, 0, B
(Praha) s platností 30 min. $ plnocenné v cenČ 24 Kþ a zvýhodnČné v cenČ 12 Kþ. Zakoupení
jízdenky je mo#né pouze ve vývazi!ti.
V zájmu plynulého provozu je doporuþeno, aby cestující mČl pĜipravenou pĜimČĜenou hotovost
s ohledem na cenu kupovaných jízdenek a v pĜípadČ placení mincemi pĜedem odpoþítané mince. Takto
zakoupenou jízdenku si cestující musí neprodlenČ oznaþit v odbavovacím zaĜízení. PĜi nesplnČní
podmínek $ zakoupení jízdenky v zastávce/vývazi!ti a neprodleného oznaþení jízdenky $ je cestující,
který se neproká#e platným jízdním dokladem nebo dokladem opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ nebo
dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, v pĜípadČ pĜepravní kontroly posuzován jako cestující bez
platné jízdenky. Toto ustanovení nezakládá nárok cestujícího na zakoupení plného sortimentu jízdenek
pro jednotlivou jízdu.
V autobusech pĜímČstských linek je povinný nástup pĜedními dveĜmi a jízdenku pro jednotlivou jízdu si
lze zakoupit u Ĝidiþe bez pĜíplatku. Cestující, který si zakupuje jízdenku v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje
pĜedními dveĜmi a v zájmu plynulého provozu je doporuþeno, aby mČl pĜipravenou pĜimČĜenou hotovost
s ohledem na cenu kupovaných jízdenek. Zakoupení jízdenky je mo#né pouze v zastávce. Takto
zakoupenou jízdenku (kromČ jízdenek z prodejního strojku mobilního odbavovacího zaĜízení) si
cestující musí neprodlenČ oznaþit v odbavovacím zaĜízení. PĜi nesplnČní podmínek $ zakoupení
jízdenky v zastávce a neprodleného oznaþení jízdenky, je-li oznaþení povinné dle tohoto Tarifu $ je
cestující, který se neproká#e platným jízdním dokladem nebo dokladem opravĖujícím k bezplatné
pĜepravČ nebo dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, v pĜípadČ pĜepravní kontroly posuzován
jako cestující bez platné jízdenky.
PĜi nákupu elektronické þasové jízdenky (kupónu) spojené s identifikátorem na kontaktních místech
odbavovacího systému je cestujícímu vydána úþtenka, na které je kromČ dal!ích obvyklých nále#itostí
daĖového dokladu vyti!tČna i cena jízdenky (kupónu) a rozmezí její þasové a pásmové platnosti.
Cestujícímu, který si zakoupil elektronickou jízdenku (kupón) s volitelným zaþátkem platnosti, která
má být platná je!tČ tentý# den, slou#í úþtenka vydaná kontaktním místem odbavovacího systému po
následujících 60 minut od nákupu zároveĖ jako náhradní jízdní doklad pro pĜípad, #e dosud nedo!lo
k aktualizaci pĜíslu!né dávky dat pĜedávaných odbavovacím systémem a pĜi pĜepravní kontrole z toho
dĤvodu nebyla zakoupená jízdenka nalezena. PĜi pĜepravní kontrole se cestující v takovém pĜípadČ musí
prokázat jak úþtenkou, tak pĜíslu!ným identifikátorem, který je k þasové jízdence (kupónu) pĜiĜazen.
NepĜedlo#í-li cestující úþtenku, je cestující sice pova#ován za cestujícího bez platného jízdního dokladu,
nicménČ platnou jízdenku (kupón) lze následnČ dolo#it zpČtnČ bez pĜirá#ky dle þl. XIII., odst. 7. d).
U elektronických þasových jízdenek (kupónĤ) spojených s identifikátorem a zakoupených pĜes
e-shop prostĜednictvím webové aplikace odbavovacího systému s tím, #e jízdenka má být platná je!tČ
tentý# den, existuje technologická doba 60 minut od okam#iku nákupu, potĜebná k aktualizaci dat
v systému (realizace transakce na e-shopu, aktualizace pĜíslu!né dávky dat pĜedávaných odbavovacím
systémem). PĜed uplynutím této doby není zaruþeno, #e jízdenka (kupón) bude pĜi pĜípadné
pĜepravní kontrole nalezena. V takovém pĜípadČ je cestující sice pova#ován za cestujícího bez
platného jízdního dokladu, nicménČ platnou jízdenku (kupón) lze následnČ dolo#it zpČtnČ bez pĜirá#ky
dle þl. XIII. odst. 7. písm. d).
Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru typu I spojeného s elektronickou þasovou jízdenkou
(kupónem), pĜiþem# v momentČ pĜepravní kontroly byl tento identifikátor pĜedlo#en, av!ak pĜíslu!ná
jízdenka (kupón) nebyla pĜi elektronické kontrole nalezena, je cestující sice pova#ován za cestujícího
bez platného jízdního dokladu, nicménČ platnou jízdenku (kupón) lze následnČ dolo#it zpČtnČ bez
pĜirá#ky dle þl. XIII. odst. 7.
PĜi nefunkþním identifikátoru, tj. pĜi nemo#nosti naþíst pĜi pĜepravní kontrole platné elektronické jízdné
s tímto identifikátorem spojené, musí dr#itel identifikátoru neodkladnČ uplatnit reklamaci
u provozovatele odbavovacího systému nebo na kontaktních místech odbavovacího systému.
Cestující je povinen se pĜi nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobČ (údaje o kuponu
v elektronické podobČ jsou uvedeny na dokladu o prodeji) pĜesvČdþit, zda mu byl jízdní doklad vydán
podle jeho po#adavkĤ a vyznaþené údaje odpovídají skuteþnosti.
Odstoupení od smlouvy, která byla uzavĜena mezi cestujícím a DP prostĜednictvím e-shopu a jejím#
pĜedmČtem byla objednávka a nákup þasové jízdenky (kupónu), není mo#né (v souladu s § 1837 písm. j)
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zákona þ. 89/2012 Sb. $ Nový obþanský zákoník). PĜi po#adavku ze strany cestujícího na vrácení
jízdného se v takovém pĜípadČ postupuje podle þlánku X. tohoto Tarifu.

XIII. PĜepravní kontrola
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kontrolu dodr#ování tarifních a pĜepravních podmínek v provozu PID (mimo vlaky zapojené do
systému PID) provádČjí pĜepravní kontroloĜi DP. Na autobusových linkách provozovaných jinými
dopravci PID provádí DP pĜepravní kontrolu na základČ smlouvy o povČĜení, tak aby byl zaji!tČn
efektivní a jednotný systém kontroly ve veĜejné linkové dopravČ provozované v systému PID. PĜepravní
kontrolor DP se kontrolovanému cestujícímu prokazuje kontrolním odznakem se þtyĜmístným
identifikaþním þíslem. Na vy#ádání je pĜepravní kontrolor povinen pĜedlo#it kontrolovanému
cestujícímu slu#ební prĤkaz s podobenkou a þíslem shodným s þíslem odznaku.
PĜepravní kontrolou mĤ#e být na základČ smlouvy o povČĜení pĜepravní kontrolou ve veĜejné linkové
dopravČ s dopravcem PID povČĜen jiný subjekt (jen ve vnČj!ích tarifních pásmech pĜímČstských
autobusových linek provozovaných v systému PID). Pokud dojde k povČĜení jiného subjektu ne# DP, je
dopravce povinen zveĜejnit ve vozidle, #e pĜepravní kontrolou je povČĜen mimo DP také jiný povČĜený
subjekt a uvést jeho obchodní jméno a zpĤsob, jakým se tato pĜepravní kontrola prokazuje cestujícímu.
Ve vlacích zapojených do systému PID provádí pĜepravní kontrolu povČĜená osoba dopravce v souladu
s obecnČ závaznými právními pĜedpisy. Cestující bez jízdenky ve vlaku je posuzován dle tarifu dopravce
provozujícího daný spoj a Smluvních pĜepravních podmínek tohoto dopravce. Na lince AE provádČjí
pĜepravní kontrolu také povČĜené osoby dopravce ýeské dráhy, a.s.
PĜepravní kontrolor je oprávnČn po#adovat od cestujícího pĜedlo#ení jízdního dokladu a dokladĤ
opravĖujících k pou#ití slevy. Cestující je povinen na vyzvání povČĜené osoby kdykoliv bČhem pĜepravy
nebo bČhem pobytu ve vyznaþeném pĜepravním prostoru a v okam#iku vystoupení z tramvaje nebo
z autobusu nebo plavidla nebo v okam#iku, kdy opou!tí pĜepravní prostor, pĜedlo#it jízdní doklad.
PĜedlo#ením jízdního dokladu se rozumí pĜedat jízdní doklad povČĜené osobČ dopravce do ruky
k provedení kontroly platnosti tohoto dokladu, pokud o to povČĜená osoba dopravce cestujícího po#ádá.
Pokud je jízdní doklad v elektronické podobČ a spojen s identifikátorem, je cestující povinen umo#nit
bez zbyteþných prĤtahĤ pĜepravnímu kontrolorovi elektronickou kontrolu tohoto jízdního dokladu
pomocí k tomu urþeného technického zaĜízení 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 nezbytnČ nutnou pro provedení kontroly
platnosti jízdního dokladu setrvat na místČ kontroly. Cestující se nezbavuje povinnosti pĜedlo#it jízdní
doklad ani mimo vozidlo PID nebo plavidlo PID nebo pĜepravní prostor, byl-li k pĜedlo#ení vyzván ve
vozidle nebo plavidle nebo pĜi vystoupení z vozidla nebo plavidla nebo pĜepravního prostoru. V pĜípadČ
jízdy bez platného jízdního dokladu, nedolo#ení nároku na slevu, nároku na zvlá!tní ceny jízdného þi
bezplatnou pĜepravu nebo jiného poru!ení Smluvních pĜepravních podmínek je pĜepravní kontrolor
oprávnČn ukládat a vybírat stanovenou pĜirá#ku a odebrat neplatný jízdní doklad nebo #ákovský prĤkaz.
Osobní identifikátor není pĜepravní kontrolor oprávnČn odebrat.
PĜepravní kontrolor je také oprávnČn dávat cestujícímu závazné pokyny a zji!Ģovat osobní údaje
potĜebné k vymáhání ulo#ené pĜirá#ky nebo ulo#enou pĜirá#ku vybrat na místČ. PĜi nedodr#ení
pĜepravních podmínek cestujícím je pĜepravní kontrolor, Ĝidiþ nebo jiná povČĜená osoba oprávnČn
vylouþit cestujícího z pĜepravy. PĜepravní kontrolor nebo jiná povČĜená osoba (Ĝidiþ vozidla, vĤdce
plavidla) jsou oprávnČni pĜi pĜepravní kontrole, nebo prodeji jízdenky, po#adovat po cestujícím
v souladu s obecnČ závaznými právními pĜedpisy sdČlení cíle cesty cestujícího, tak aby mohla být
jednoznaþnČ posouzena platnost jízdního dokladu popĜípadČ vydána nále#itá jízdenka.
Cestující, který se nemĤ#e prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místČ zaplatit pĜirá#ku
v hotovosti, je povinen se prokázat pĜepravnímu kontrolorovi osobním dokladem a sdČlit osobní údaje
potĜebné na vymáhání zaplacení jízdného a pĜirá#ky. Osobní údaje se prokazují obþanským prĤkazem,
pĜípadnČ jiným prĤkazem vydaným státním orgánem.
Cestující, který se nemĤ#e prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a pĜirá#ku 1500 Kþ;
pĜi zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ DP, popĜípadČ v doplatkové pokladnČ subjektu, který
na základČ povČĜení provedl pĜepravní kontrolu (dále jen doplatková pokladna), nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení pĜirá#ky se pĜirá#ka sni#uje
na 800 Kþ. PĜi splnČní podmínek uvedených v þlánku XIII.A. se pĜirá#ka sni#uje na 400 Kþ.
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Pokud je cestující dr#itelem þasové jízdenky s evidencí osobních údajĤ v databázi systému
(typ I) s mČsíþní nebo del!í dobou platnosti nebo je dr#itelem osobního identifikátoru (typ I), ke
kterému je pĜiĜazena þasová pĜedplatní jízdenka (kupón) s mČsíþní nebo del!í dobou platnosti,
která byla platná v dobČ a místČ kontroly, a tuto skuteþnost proká#e v doplatkové pokladnČ
nejdĜíve následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení
pĜirá#ky, zaplatí pĜirá#ku 50 Kþ. Toto platí i pro zpČtné dolo#ení nároku na slevu v pĜípadech,
#e cestující pĜi pĜepravní kontrole pĜedlo#í jízdenku, ale nepĜedlo#í spoleþnČ s touto jízdenkou
potvrzení nebo #ákovský prĤkaz vy#adované tímto tarifem.
b)
Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru s evidencí osobních údajĤ (typu I), ke
kterému je pĜiĜazen doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného (pĜíp. je pro definované kategorie
pro pĜechodné období dr#itelem jiného dokladu o nároku na zvlá!tní ceny jízdného) nebo je pro
tento nárok na zvlá!tní ceny jízdného dr#itelem %PrĤkazu dítČ 6$15&, %PrĤkazu senior 65$70&
nebo %PrĤkazu senior 70+&, který byl platný v dobČ a místČ kontroly, a tuto skuteþnost proká#e
v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den
ode dne ulo#ení pĜirá#ky, zaplatí pĜirá#ku 50 Kþ. Nelze provést dodateþné zpČtné dolo#ení
nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku ve smyslu tohoto
odstavce.
c)
Pokud je cestující dr#itelem prĤkazu opravĖujícího k bezplatné pĜepravČ, který byl platný
v dobČ a místČ kontroly, a tuto skuteþnost proká#e v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení pĜirá#ky, zaplatí pĜirá#ku
50 Kþ.
d)
Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru typu I spojeného s elektronickou þasovou
jízdenkou (kupónem), pĜiþem# v momentČ pĜepravní kontroly byl tento identifikátor
pĜedlo#en, av!ak pĜíslu!ná jízdenka (kupón) nebyla pĜi elektronické kontrole nalezena,
a dr#itel následnČ proká#e v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30
a nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne pĜedmČtné pĜepravní kontroly, #e byla k tomuto
osobnímu identifikátoru pĜiĜazena jízdenka (kupón) platná v dobČ a v místČ provedení
pĜepravní kontroly, je pĜirá#ka v plné vý"i prominuta.
e)
Proká#e-li se cestující padČlaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu nebo
jeho kopií), jízdním dokladem pozmČnČným þi upravovaným, sní#ení pĜirá#ky se neposkytuje.
PĜirá#ka se nesni#uje té# v pĜípadech pĜedlo#ení jízdního dokladu pou#itého jinou osobou.
PĜirá#ku nelze zaplatit na místČ, platba je mo#ná jen v doplatkové pokladnČ.
f)
V pĜípadČ pou#ití vlaku zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladu PID nelze
provést dodateþné pĜedlo#ení jízdního dokladu PID ve smyslu tohoto odstavce.
g)
Pokud je cestující dr#itelem osobního identifikátoru s evidencí osobních údajĤ v databázi systému
(typ I) pĜiþem# s tímto identifikátorem je spojena pĜedplatní þasová jízdenka nebo aplikace
%Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného&, která je jinak platná v dobČ a místČ kontroly, av!ak
v okam#iku kontroly nelze uznat identifikátor za platný z toho dĤvodu, #e identifikátor exspiroval
a jeho platnost nebyla prodlou#ena (je-li prodlou#ení mo#né), postupuje se stejnČ, jako u písm. a)
nebo b) tohoto odstavce. PĜed zpČtným dolo#ením v doplatkové pokladnČ si cestující musí
opatĜit/zvolit nový identifikátor a na pĜepá#kovém pracovi!ti odbavovacího systému nebo ve
webové aplikaci systému provést spojení nového identifikátoru s pĜíslu!nou þasovou jízdenkou
nebo aplikací. Bez nového identifikátoru a pĜiĜazení jízdenky/aplikace k tomuto identifikátoru
nelze zpČtné dolo#ení provést.
Cestující, který se nemĤ#e prokázat platným dokladem o zaplacení ceny stanovené za pĜepravu
spoluzavazadla, zaplatí stanovenou cenu a pĜirá#ku ve vý!i 200 Kþ za ka#dý zji!tČný pĜípad. PĜi
zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující pracovní den od 12:30, nejpozdČji
15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení pĜirá#ky se pĜirá#ka sni#uje na 100 Kþ.
Cestující, který se nemĤ#e prokázat platným jízdním dokladem za pĜepravu psa, zaplatí stanovenou cenu
a pĜirá#ku ve vý!i 200 Kþ. PĜi zaplacení na místČ nebo v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30, nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení pĜirá#ky se pĜirá#ka sni#uje na
100 Kþ.
Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit pĜirá#ku k jízdnému a odmítne
se prokázat osobním dokladem a sdČlit osobní údaje, je povČĜená osoba oprávnČna jednat v souladu se
znČním obecnČ závazného právního pĜedpisu, aby byla zaji!tČna práva dopravce. Poru!ení pĜepravních

a)

8.

9.

10.
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12.

povinností cestujícím, který ohrozí výkon pĜepravní kontroly, je pĜestupkem podle obecnČ závazného
právního pĜedpisu.
Kontrolovat tarifní a pĜepravní kázeĖ cestujících jsou oprávnČni dle obecnČ závazných právních
pĜedpisĤ i Ĝidiþi vozidel PID nebo vĤdci plavidla PID (obsluha plavidla, pĜevozníci). ěidiþi
pĜímČstských linek PID a vĤdci plavidla PID (obsluha plavidla, pĜevozníci) jsou povinni jízdní doklady
cestujících kontrolovat.
Ostatní podmínky pĜepravní kontroly jsou stanoveny ve Smluvních pĜepravních podmínkách a v obecnČ
závazných pĜedpisech.

XIII.A. Sní#ení pĜirá#ky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního
dokladu pĜi následném nákupu roþního þasového jízdného pro
pásma P, 0, B
1.
2.

3.

4.

Neobsazeno.
Cestujícímu, který se pĜi pĜepravní kontrole nemĤ#e prokázat platným jízdním dokladem a u kterého by
jinak bylo postupováno podle þl. XIII. odst. 7. kromČ písm. a) a# g), se sni#uje pĜirá#ka k jízdnému za
jízdu bez platného jízdního dokladu na 400 Kþ za splnČní následujících podmínek:
• Cestující nepĜedlo#il platný jízdní doklad na území hl. m. Prahy, tedy v pásmech P, 0, B na mČstských
nebo pĜímČstských linkách PID s výjimkou linky AE a vlakĤ zaĜazených do PID.
• Cestující ulo#enou pĜirá#ku k jízdnému nezaplatil na místČ kontroly.
• Cestující si následnČ zakoupí roþní nebo 365(366)denní obþanskou þasovou jízdenku (kupón) platnou
pro pásma P, 0, B dle þl. III. odst. 6 písm. a), ve formČ elektronického záznamu v systému ve spojení
s osobním identifikátorem typu I (s evidencí) nebo vydanou v papírové podobČ k PrĤkazce PID
s evidencí osobních údajĤ (typ I), a tuto skuteþnost dolo#í v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30 a nejpozdČji pátý pracovní den ode dne pĜepravní kontroly, pĜi které byla
cestujícímu ulo#ena pĜirá#ka k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. Sní#enou pĜirá#ku
400 Kþ cestující uhradí souþasnČ s pĜedlo#ením zakoupené roþní nebo 365(366)denní þasové jízdenky
v doplatkové pokladnČ. Platnost obþanské þasové roþní nebo 365(366)denní jízdenky musí zaþínat
nejpozdČji v den, kdy je za úþelem sní#ení pĜirá#ky v doplatkové pokladnČ cestujícím pĜedlo#ena.
Sní#ení pĜirá#ky k jízdnému na 400 Kþ se vztahuje na pĜirá#ky k jízdnému ulo#ené v období
od 23. 10. 2017, pĜiþem# rozhodující je datum uskuteþnČní pĜepravní kontroly, pĜi které byla pĜirá#ka
ulo#ena.
Cestující nemá nárok na sní#ení pĜirá#ky k jízdnému na 400 Kþ:
• pokud nepĜedlo#il platný jízdní doklad ve vnČj!ích pásmech PID nebo ve vlaku PID (a to i na území
hl. m. Prahy) nebo v lince AE,
• pokud si následnČ po ulo#ení pĜirá#ky k jízdnému zakoupil jakoukoliv þasovou jízdenku (kupón) PID
s obdobím platnosti krat!ím ne# roþní nebo 365(366)denní nebo pro jakoukoliv jinou tarifní kategorii
ne# obþanské jízdné (tj. slevy pro juniory, studenty, seniory atd.), nebo pokud si zakoupil obþanské
þasové jízdné (kupón) bez evidence osobních údajĤ v databázi dopravce resp. vydavatele karty nebo
pĜenosné þasové jízdné (kupón) dle þl. III. odst. 7.
V tČchto pĜípadech se postupuje dle þl. XIII. odst. 7.

XIV. Zvlá"tní
jízdní
doklady,
a zamČstnanecké jízdné
1.

2.

smluvní

úhrady

jízdného

Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o pĜepravČ osob a sjednaném zpĤsobu úhrady jízdného
v dopravních prostĜedcích PID, kde dopravní výkon bude dopravci hrazen objednatelem formou
individuální pau!ální úhrady.
K poskytnutí zvlá!tních jízdních dokladĤ %Jízdenka pro hosta $ 0 Kþ& pro pĜepravu prostĜedky PID jsou
oprávnČni:
a)
pro oficiální náv!tČvy hlavního mČsta Prahy na pokyn primátora nebo jím povČĜené osoby Ĝeditel
organizace ROPID;
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3.

4.

b)
pro oficiální náv!tČvy organizace ROPID Ĝeditel organizace ROPID;
c)
pro oficiální náv!tČvy DP generální Ĝeditel DP.
ZamČstnanecké jízdné se Ĝídí platnou kolektivní smlouvou a SmČrnicí generálního Ĝeditele Dopravního
podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti Tarifní zásady pro poskytování zamČstnaneckého jízdného.
ZamČstnanecké jízdné platí na v!ech linkách PID na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 vþ. B); neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID a na lince AE (Airport Express). Neplatí ve vnČj!ích pásmech.
Na lince AE (Airport Express) neplatí zamČstnanecké jízdné ýD. V PID (kromČ vlakĤ ýD zapojených
do systému PID) neplatí zamČstnanecké jízdné ýD.

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

2.

3.

4.
5.

6.

Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou
spoleþností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSý 190 22, Iý 000 05 886 (dále jen DP),
uchováváno telefonní þíslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen
telefonní þíslo). Poskytnutí telefonního þísla ze strany u#ivatele systému SMS jízdenek je zcela
dobrovolné, ov!em bez jeho poskytnutí není mo#né tuto slu#bu u#ivateli zpĜístupnit. Telefonní þíslo je
DP uchováváno pro úþely reklamaþního Ĝízení a pro úþely vyplývající ze závazných právních pĜedpisĤ
(zejména daĖových), a to pouze na dobu nezbytnČ nutnou k dosa#ení zmínČného úþelu. Telefonní þíslo
bude DP dále pĜedáváno spoleþnostem:
• Wlobdata a.s. se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 9$11, PSý 110 00, Iý 250 98 900,
• CROYSNEST, a.s. se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 9/392, PSý 110 00, Iý 275 81 560,
které po technické stránce, v pozici zpracovatele, zaji!Ģují provoz systému SMS jízdenek. U#ivatel
systému SMS jízdenek je oprávnČn po#adovat informaci o zpĤsobu uchovávání telefonního þísla, ze
kterého objednával SMS jízdenku, a pokud zjistí nepĜesnosti v údajích zpracovávaných DP þi nČkterým
z uvedených zpracovatelĤ, je oprávnČn #ádat provedení opravy. Pokud u#ivatel zjistí nebo se domnívá,
#e DP þi nČkterý z uvedených zpracovatelĤ provádí zpracování telefonního þísla zpĤsobem, který je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního #ivota pĜíkazce nebo v rozporu s obecnČ závaznými
právními pĜedpisy, mĤ#e:
• po#ádat DP þi pĜíslu!ného zpracovatele o vysvČtlení,
• po#adovat, aby DP þi pĜíslu!ný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
• obrátit se na ÚĜad pro ochranu osobních údajĤ.
Cestující má pĜi výbČru jízdenky alternativní mo#nost volby, zda pou#ije jízdenku klasickou (papírová
jízdenka) nebo SMS jízdenku. VýbČrem SMS jízdenky pĜistupuje dobrovolnČ na stanovené podmínky
jejího pou#ití a kontroly platnosti, zejména na pĜedlo#ení mobilního komunikaþního zaĜízení, v nČm# je
SMS jízdenka ulo#ena, pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce. Cestující dále
odesláním #ádosti o zaslání SMS jízdenky prostĜednictvím mobilního telefonu udČluje Dopravnímu
podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti souhlas s uchováním a zpracováním telefonního þísla pro
reklamaþní úþely a takové úþely, které jsou vy#adovány právními pĜedpisy.
Formou SMS jízdenky lze zakoupit jízdenky:
a)
pro jednotlivou jízdu za 32 Kþ s platností maximálnČ 90 minut
b)
pro jednotlivou jízdu za 24 Kþ s platností maximálnČ 30 minut
c)
krátkodobou jízdenku za 110 Kþ s platností maximálnČ 24 hodin
d)
krátkodobou jízdenku za 310 Kþ s platností maximálnČ 72 hodin
ZvýhodnČné jízdenky k uvedeným jízdenkám nejsou ve formČ SMS jízdenky zavedeny.
ýasová platnost SMS jízdenky je dle data a v rozsahu þasĤ stanovených v SMS jízdence.
SMS jízdenka platí jako pĜestupní na území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí v pásmu 0 vþ. B
a ve vnČj!ích tarifních pásmech (na pĜímČstských linkách PID). Neplatí ve vlacích zapojených do
systému PID.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do pĜepravního prostoru metra nebo lanové dráhy
na PetĜín s ji# pĜijatou platnou SMS jízdenkou na mobilním komunikaþním zaĜízení. PĜi pĜepravní
kontrole je cestující povinen pĜedlo#it neprodlenČ na výzvu povČĜené osoby dopravce SMS jízdenku
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7.
8.

9.

10.

a reálným zpĤsobem umo#nit ovČĜení její platnosti. ýas urþený k neprodlenému pĜedlo#ení SMS
jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potĜebuje k zprovoznČní mobilního komunikaþního zaĜízení,
ukonþení telefonního hovoru nebo konání jiné þinnosti nesouvisející s neprodleným pĜedlo#ením SMS
jízdenky. Zakoupením SMS jízdenky cestující souhlasí s tím, #e k ovČĜení platnosti této jízdenky
pĜedlo#í k nahlédnutí pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce mobilní
komunikaþní zaĜízení pro ovČĜení ve!kerých pĜijatých dat SMS jízdenky (tj. nejen samotného textu
pĜijaté SMS zprávy, ale té# i jejích dal!ích detailĤ). SouþasnČ cestující poskytne pĜi pĜepravní kontrole
ve!kerou mo#nou souþinnost k ovČĜení platnosti SMS jízdenky. Nesplní-li cestující tyto podmínky nebo
jen jednu z nich, je pĜi pĜepravní kontrole pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky. Práva
a povinnosti pĜi pĜepravní kontrole jsou uvedena v þl. XIII. Tarifu PID.
Není-li SMS jízdenka na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole nalezena, je cestující
pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky.
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 pĜímo smluvním distributorem SMS jízdenek;
• odeslal-li cestující SMS pro nákup jízdenky v dobČ provádČní pĜepravní kontroly;
• byla-li jakkoli upravována, pĜepisována nebo pĜeposlána;
• nelze-li z pĜíþin na stranČ cestujícího ovČĜit její platnost;
• není-li na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole nalezena.
V pĜípadČ neoprávnČné reklamace cestující nemá nárok na sní#ení ulo#ené pĜirá#ky.
Postup pĜi nákupu SMS jízdenky:
Podmínkou mo#nosti nákupu SMS jízdenky je aktivovaná slu#ba Prémium SMS.
a)
do mobilního komunikaþního zaĜízení napi!te text: DPTcena, podle ceny po#adované jízdenky,
tj. DPT24, DPT32, DPT110, DPT310
b)
ode!lete na telefonní þíslo 902 06
PĜi nákupu jízdenky 24hodinové nebo 72hodinové je vy#adováno zaslání potvrzující SMS zprávy ve
tvaru ANO na þíslo 902 06.
PĜibli#nČ do dvou minut pĜijde SMS jízdenka. Tento þasový údaj je pouze orientaþní. Na displeji
mobilního komunikaþního zaĜízení se zobrazí SMS jízdenka.
Vzor jízdenka za 32 Kþ:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jízdenka pĜestupní 32,- Kþ
Platnost:
od 1.7.11. 13:20
do 1.7.11. 14:50
pouze v pásmu P
kód pro kontrolu platnosti
Ostatní jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky.
Duplikát SMS jízdenky je mo#né získat v pĜípadČ smazání jízdenky v dobČ její platnosti za poplatek
3 Kþ. Postup pro zaslání duplikátu ji# zakoupené jízdenky:
a)
do mobilního komunikaþního zaĜízení napi!te text: DPTA
b)
ode!lete na telefonní þíslo 900 06 03
PĜibli#nČ do dvou minut pĜijde SMS jízdenka. Tento þasový údaj je pouze orientaþní. Na displeji
mobilního komunikaþního zaĜízení se zobrazí SMS jízdenka.
Vzor jízdenka za 32 Kþ:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jízdenka pĜestupní 32,- Kþ duplikát
Platnost:
od 1.7.11. 13:20
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12.
13.
14.

do 1.7.11. 14:50
pouze v pásmu P
kód pro kontrolu platnosti
Ostatní duplikáty jízdenky formou SMS se zobrazují analogicky.
DaĖový doklad (paragon) je mo#né vystavit v elektronické podobČ na internetovém portálu
www.smsjizdenka.cz. Cestujícímu je umo#nČn, prostĜednictvím zadání telefonního þísla pou#itého pro
nákup SMS jízdenky, pĜístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených SMS jízdenek
na dané telefonní þíslo. Potvrzením výbČru SMS jízdenky nebo daného þasového období se zobrazí
elektronický daĖový doklad, který lze vytisknout.
Ceny jízdného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ sní#ené sazby DPH.
Objednávací SMS je zpoplatnČna tarifem mobilního operátora.
Reklamace SMS jízdenky jsou vyĜizovány na telefonní lince DP 296 19 18 17. Cestující je oprávnČn
reklamaci uplatnit bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji v!ak do dvou mČsícĤ ode dne reklamovaného
poskytnutí slu#by, jinak právo na reklamaci zanikne.

XVI. Elektronické jízdenky zakoupené mobilním komunikaþním
zaĜízením prostĜednictvím Mobilní aplikace (MA)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Mobilní aplikace (MA) je elektronickou aplikací, umo#Ėující nákup a pou#ití jízdenek PID
prostĜednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo obdobného mobilního komunikaþního zaĜízení.
MA umo#Ėuje nákup pouze pĜestupních jízdenek pro jednotlivou jízdu a krátkodobých þasových
jízdenek s platností 24 h a 72 h. Jejich ceny, pásmové a þasové platnosti a pravidla pou#ití jsou stejná
jako u odpovídajících jízdenek PID jednotlivých, resp. krátkodobých, uvedených v þl. III., s výjimkami
uvedenými ní#e.
MA mĤ#e mít té# funkci osobního identifikátoru typu I (s evidencí), s ním# lze spojit nepĜenosné
pĜedplatní þasové jízdenky (kupóny) PID. Tyto kupóny lze zakoupit buć na kontaktních místech MOS,
nebo pĜes e-shop. MA nelze vyu#ít jako nepersonalizovaný (anonymní) identifikátor. MA neumo#Ėuje
pĜímý nákup þasového kupónu pĜímo v aplikaci. Toto ustanovení platí ode dne vyhlá!ení.
PĜi nákupu jízdenky si cestující v MA zadává pásmo, ve kterém jízdu zaþíná a pásmo, ve kterém
jízdu konþí. Pokud jeho cesta zahrnuje i dal!í pásma, zadává nejni#"í a nejvy""í (nejvzdálenČj"í)
pásmo, které bude jízdou dosa#eno. (NapĜ. pokud cestující zaþíná cestu v pásmu 1 a konþí v pásmu 3,
pĜiþem# projí#dí cestou pĜes pásmo 4, je nutné cestu brát jako 1-2-3-4 a zadat jízdenku jako %z pásma 1
do pásma 4&. Pokud pojede napĜ. z pásma 6 do pásma 0, pĜiþem# jede pĜes pásmo 7, jede pĜes pásma
7-6-5-4-3-2-1-B-0 a zadává jízdenku jako %z pásma 7 do pásma 0&. ObdobČ pokud pojede napĜ. z pásma
2 do pásma 0, pĜiþem# jede pĜes pásmo P, jede pĜes pásma 2-1-B-0-P-P a zadává jízdenku jako %z pásma
2 do pásma P&.) Pásma se poþítají dle zavedeného schématu P-P-0-B-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10*-11*, resp.
opaþnČ dle smČru jízdy (* ode dne vyhlá!ení). Pásmo P je v#dy poþítáno dvakrát (P-P). Cestující je sám
odpovČdný za správnost zadání pásmové platnosti.
Pro cesty na území Prahy (P-P-0-B) si cestující mĤ#e zvolit platnost 30 nebo 90 minut.
MA umo#Ėuje nákup jednotlivé jízdenky buć samostatnČ, nebo v kombinaci s pĜedplatními þasovými
kupóny (skládání platnosti jízdních dokladĤ). ýasovým kupónem se zde rozumí té# doklad o nároku na
bezplatnou pĜepravu a doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného.
Jízdenka se v MA zadává v#dy na celou zamý"lenou cestu, a to i pĜi pou#ití kombinace jednotlivé
jízdenky s pĜedplatním þasovým kupónem. Cestující mĤ#e (ode dne vyhlá!ení) pou#ívat MA jako
identifikátor, spojený s þasovým jízdným (kupóny). MA po pĜihlá!ení umo#Ėuje získat informaci
o elektronických þasových kupónech zakoupených v rámci MOS. AlternativnČ si cestující mĤ#e své
pĜedplatní þasové kupóny zadat do aplikace ruþnČ (u papírových kupónĤ). V pĜípadČ, #e cestující
vyu#ívá kombinaci jednotlivé jízdenky z MA s þasovými kupóny, pĜiþem# zároveĖ nevyu#ívá MA jako
identifikátor, je cestující v#dy povinen se prokázat i platným þasovým kupónem dle Tarifu PID buć
elektronickým ve spojení s pĜíslu!ným identifikátorem, nebo papírovým, jinak bude pova#ován za
cestujícího bez platného jízdního dokladu. PĜi ruþním zadávání pásem, pro která má cestující pĜedplatní
þasové kupóny, je cestující sám odpovČdný za správnost jejich zadání do MA, pokud jde o aktuální
þasovou a pásmovou platnost kupónĤ.
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PĜed zapoþetím jízdy je nutné zadanou a zakoupenou jednotlivou nebo krátkodobou jízdenku aktivovat.
Neaktivovaná jízdenka není platným jízdním dokladem.
Jízdenku zakoupenou prostĜednictvím MA lze aktivovat buć bezprostĜednČ, nebo s odlo#enou þasovou
platností, kterou si cestující sám zvolí.
Pokud cestující zvolí bezprostĜední aktivaci, v momentČ provedení aktivace jízdenky zaþíná bČ#et
ochranná doba v délce 2 min, signalizovaná na displeji mobilního zaĜízení, kde se také ji# zobrazují
prvky kontroly (QR kód, promČnný kontrolní obrazec). BČhem této doby je jízdenka aktivovaná, ale
je!tČ není platná jako jízdní doklad, je v!ak dohledatelná.
Pokud cestující zvolí aktivaci s odlo#enou platností, jedná se o jízdenku pĜed platností. Na displeji
mobilního zaĜízení se zobrazí þas, od kterého je jízdenka platná. U jízdenky pĜed platností se ji#
zobrazují prvky kontroly (QR kód, promČnný kontrolní obrazec). Do uplynutí této doby je jízdenka
rovnČ# aktivovaná, ale je!tČ není platná jako jízdní doklad, je v!ak dohledatelná. Pokud se cestující pĜi
kontrole proká#e jízdenkou z MA ve stavu jízdenky pĜed platností, je povinen se prokázat i jiným
jízdním dokladem aktuálnČ platným do þasového údaje uvedeného na displeji, tj. ne# se jízdenka pĜed
platností stane platnou.
Aktivovanou jízdenku ji# není mo#né zru!it nebo stornovat, ani není mo#né zmČnit poþátek její platnosti.
Po uplynutí ochranné doby, nebo doby, kdy je jízdenka ve stavu jízdenky pĜed platností, se
jízdenka stává platnou. Obsahuje v!echny potĜebné informace (pásma platnosti, þas, datum, QR kód,
NFC kontrola, vizuální obrazec) a zaþíná bČ#et její þasová platnost, odpovídající její cenČ a pásmové
platnosti. Tato skuteþnost je signalizována na displeji mobilního zaĜízení grafickým a þíselným
odpoþítáváním þasu, který zbývá do konce platnosti.
Ve zku"ebním provozu od 1. 5. 2019 se v Mobilní aplikaci roz"iĜují mo#nosti skládání platnosti
jízdních dokladĤ. Je mo#né skládat (navazovat) nejen jízdní doklady PID smČrem z Prahy, ale i smČrem
do Prahy. V pĜípadČ, #e cestující zaþíná svou jízdu v pásmech, která má pĜedplacena þasovým
kupónem a pokraþuje do pásem, která hradí jednotlivou jízdenkou z MA, zadává si v MA celou
cestu pomocí vyhledávaþe, pĜiþem# aplikace zohledĖuje ve výsledné cenČ jízdenky ta pásma, která má
ji# cestující pĜedplacena kupónem. V takovém pĜípadČ se platnost jízdenky navazující na pĜedplacená
pásma odkládá, tj. posouvá do toho pásma, které v posloupnosti pásem navazuje na poslední pásmo (ve
smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno kupónem. Posunutá þasová platnost se poþítá od poslední
zastávky s pĜiĜazeným þasovým údajem konkrétního spoje dle jízdního Ĝádu dané linky v posledním
pásmu (ve smČru jízdy), které má cestující pĜedplaceno kupónem. Cestující v MA obdr#í pro
nepĜedplacená pásma jednotlivou jízdenku pĜed platností, pĜiþem# þas zaþátku platnosti jízdenky je
vypoþten ze zadané trasy jízdy dle jízdního Ĝádu linek PID ve vyhledávaþem nalezeném spojení. Pokud
se cestující následnČ rozhodne pou#ít jiné, alternativní spojení, ne# jaké bylo nalezeno ve vyhledávaþi
(pĜíp. pokud zadá þas zaþátku platnosti jízdenky z MA ruþnČ), není zaruþeno, #e cestující bude mít po
celou dobu jízdy platnou jízdenku z MA z hlediska zaþátku þasové platnosti. V momentČ vstupu vozidla
PID do pásma nepĜedplaceného kupónem u# musí mít cestující jízdenku z MA pro toto pásmo platnou.
Cestující, který zaþíná svou jízdu v pásmech, která hradí jednotlivou jízdenkou, a smČĜuje do
pásem, po která má platný þasový kupón, pĜiþem# v tČchto pásmech svou jízdu konþí, si v MA mĤ#e
zakoupit jednotlivou jízdenku pouze pro ta pásma, na která nemá þasový kupón. Posun þasové
a pásmové platnosti jednotlivé jízdenky se zde neuplatní.
V pĜípadČ, #e cestujícím pĜedplacená pásma se vyskytují uvnitĜ vyhledávaného spojení, a cestující by
tak musel uhradit cestu pĜes neuhrazená pásma více jednotlivými jízdenkami, nabízí MA jednu jízdenku
na celou trasu cesty (þas i pásma).
Do pĜepravního prostoru metra, pĜepravního prostoru lanové dráhy, do tramvaje, mČstského autobusu
nebo trolejbusu nebo do plavidla pĜívozu lze nastoupit pouze s platnou jízdenkou z MA. Jízdenky
dodateþnČ aktivované ve vozidle nebo a# po výzvČ pracovníka pĜepravní kontroly nejsou uznány jako
platný jízdní doklad.
V pĜípadČ pou#ití vlaku PID musí být jízdenka z MA platná v momentČ odjezdu vlaku ze
stanice/zastávky, kde cestující nastupuje jízdu. Jízdenky dodateþnČ aktivované za jízdy vlaku nebo a#
po výzvČ vlakového personálu nejsou uznány jako platný jízdní doklad.
V pĜípadČ pou#ití jízdenky z MA v autobusu pĜímČstské linky je výjimeþnČ povolen nástup do vozidla
s aktivovanou jízdenkou, u které ji# bČ#í ochranná doba a která je!tČ není platná. V tomto pĜípadČ je
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aktivovaná jízdenka uznána pĜi pĜípadné pĜepravní kontrole za platnou. Cestující tuto jízdenku z MA,
aĢ u# aktivovanou nebo platnou, v#dy pĜedlo#í pĜi nástupu do vozu Ĝidiþi ke kontrole.
Uplyne-li doba platnosti jízdenky, jízdenka se stává jízdenkou spotĜebovanou. Taková jízdenka
pozbývá platnosti jako jízdní doklad a ji# se u ní nezobrazují kontrolní prvky, je v!ak dohledatelná
a mĤ#e být uznána napĜ. v pĜípadČ nepĜedvídaných zpo#dČní a mimoĜádných situací v dopravČ.
PĜi pĜepravní kontrole mĤ#e pĜepravní kontrolor pou#ít je!tČ dal!í prvky kontroly pravosti a platnosti
jízdenky, jako on-line dotaz a ovČĜení pomocí interaktivního prvku $ pĜepnutí obrazovek QR kódu
a vizuální informace (mČnící se kontrolní obrazec). Neumo#ní-li cestující na svém zaĜízení pĜepnutí
obrazovek a provedení kontroly, pĜepravní kontrolor je oprávnČn takovou jízdenku odmítnout, tj.
neuznat za platnou.
Jízdenka z MA je neplatná:
• nebyla-li aktivována,
• byla-li pou#ita pĜed uplynutím ochranné doby a zapoþetím platnosti (s výjimkou nástupu do
pĜímČstských autobusĤ PID),
• byla-li pou#ita ve formČ jízdenky pĜed platností a nebyl souþasnČ pĜedlo#en jiný platný jízdní doklad,
• nepĜedlo#il-li cestující pĜi pou#ití kombinace jednotlivé jízdenky z MA a þasových kupónĤ zároveĖ
i tyto platné þasové kupóny, pĜíp. identifikátor s nimi spojený,
• byla-li pou#ita mimo rozsah pásmové platnosti, pro který je platná,
• uplynula-li její þasová platnost,
• byla-li poĜízena jiným zpĤsobem ne# z Mobilní aplikace,
• byla-li neoprávnČnČ jakkoliv pozmČnČna, upravena nebo zkopírována,
• nelze-li z pĜíþin na stranČ cestujícího ovČĜit její platnost,
• není-li pĜi pĜepravní kontrole nalezena,
• nebyla-li pĜi elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz)
uznána za platnou,
• pokud si cestující tuto jízdenku aktivoval a# v dobČ provádČní pĜepravní kontroly, nebo a# po výzvČ
pracovníka pĜepravní kontroly nebo povČĜené osoby dopravce.
V tČchto pĜípadech je u#ivatel aplikace pova#ován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
Pokud je MA vyu#ívána jako osobní identifikátor spojený s þasovými kupóny, zobrazují se tyto kupóny
na displeji obdobnČ jako jízdenky. PĜi kontrole a ovČĜení pravosti se vyu#ívají stejné prvky jako
u jízdenek (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz).
ýasový kupón spojený s identifikátorem MA je neplatný:
• byl-li pou#it pĜed zaþátkem nebo po uplynutí své þasové platnosti,
• byl-li pou#it mimo rozsah pásmové platnosti, pro který je platný,
• byl-li neoprávnČnČ jakkoliv pozmČnČn, upraven nebo zkopírován,
• nelze-li z pĜíþin na stranČ cestujícího ovČĜit jeho platnost,
• není-li pĜi pĜepravní kontrole nalezen,
• nebyl-li pĜi elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, kontrolní vizuální obrazec, on-line dotaz)
uznán za platný.
Cestující je sám odpovČdný za to, #e jeho mobilní komunikaþní zaĜízení je po celou dobu jízdy nebo
v momentČ provádČní pĜepravní kontroly funkþní.
PĜípadné zpČtné dolo#ení elektronického þasového kupónu (té# dokladu o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného nebo bezplatnou pĜepravu) spojeného s identifikátorem MA, který byl sice v momentČ
provádČní pĜepravní kontroly pĜedlo#en, ale který nebylo mo#no z pĜíþin na stranČ cestujícího
zkontrolovat (napĜ. z dĤvodĤ doþasné nefunkþnosti mobilního komunikaþního zaĜízení, poruchy, vybití
baterie atd.), se Ĝídí þl. XIII. odst. 7. písm. a), b) a c). Toto ustanovení neplatí ve vlacích PID.
PĜípadné reklamace se Ĝídí podmínkami provozovatele MA. Reklamaci je cestující oprávnČn uplatnit
bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji v!ak do dvou mČsícĤ ode dne reklamovaného poskytnutí slu#by,
jinak právo na reklamaci zanikne. V pĜípadČ neoprávnČné reklamace cestující nemá nárok na sní#ení
ulo#ené pĜirá#ky.
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