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X]DYtUDMtSRGOH]iNRQDþ6EWXWRVPORXYXRYHĜHMQêFKVOXåEiFKY SĜHSUDYČFHVWXMtFtFKYH
YHĜHMQpOLQNRYpGRSUDYČ Y V\VWpPX 3UDåVNpLQWHJURYDQpGRSUDY\QD období od 26. 8. 2017 do 31.
12. 2023.
Preambule
6WUDQ\ WpWR VPORXY\ YČGRP\ VL SRWĜHE\ QHXVWiOpKR UĤVWX NYDOLW\ YHĜHMQp KURPDGQp GRSUDY\ D
v VRXYLVORVWL VH Y]UĤVWDMtFtP REMHPHP SĜHSUDYRYDQêFK RVRE D UR]YRMHP LQIUDVWUXNWXU\ YHĜHMQp
hromadné dopravy uzavírají tutR6PORXYXRYHĜHMQêFKVOXåEiFKY SĜHSUDYČFHVWXMtFtFK6PORXYDMH
X]DYtUiQD VH ]iPČUHP SĜLVSČW N XGUåLWHOQpPX UR]YRML QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D KO P
v 3UDK\GiOH]OHSãRYDWVOXåE\YHĜHMQpSĜHSUDY\FHVWXMtFtFKDRSWLPDOL]RYDWQiNODG\Y\QDNOiGDQpQD
t\WRVOXåE\
6WUDQ\ WpWR VPORXY\ YČĜt åH UHDOL]DFt XVWDQRYHQt WpWR VPORXY\ VH SRGDĜt ]YêãLW VSRNRMHQRVW
cestujících s NYDOLWRX SRVN\WRYDQêFK VOXåHE ]YêãLW NRQNXUHQFHVFKRSQRVW YHĜHMQp KURPDGQp
dopravy ve vztahu k LQGLYLGXiOQt DXWRPRELORYp GRSUDYČ D ostatníP GRSUDYFĤP SURSDJRYDW
WXULVWLFNê UXFK SURVD]RYDW RFKUDQX åLYRWQtKR SURVWĜHGt ~VSRU\ HQHUJLt D EH]SHþQRVW GRSUDY\ D
SRGSRURYDWNYDOLWXåLYRWDYH6WĜHGRþHVNpPNUDMLD3UD]H
7DWR VPORXYD VH URYQČå ĜtGt 1DĜt]HQtP (YURSVNpKR SDUODPHQWX D 5DG\ (6  þ /2007 o
YHĜHMQêFKVOXåEiFKY SĜHSUDYČFHVWXMtFtFKSRåHOH]QLFLDVLOQLFL GiOHMHQ1DĜt]HQt 
V souladu s þO  1DĜt]HQt  MH WDWR VPORXYD X]DYĜHQD SĜtVOXãQêP RUJiQHP SĜtPR
s Y\XåLWtP RGVWDYFH  þO  9 VRXODGX VH ]iNRQHP þ  6E E\OD VSOQČQD SRYLQQRVW
objednatele a REMHGQDWHOH 523,'  PČVtFH SĜHG X]DYĜHQtP VPORXY\ R YHĜHMQêFK VOXåEiFK
v SĜHSUDYČ FHVWXMtFtFK SĜtPêP ]DGiQtP GOH   StVP F  ]YHĜHMQLW R]QiPHQt QD ~ĜHGQt GHVFH
REVDKXMtFtLGHQWLILNDþQt~GDMHGRSUDYFHSĜHGSRNOiGDQRXURþQtKRGQRWXYHĜHMQêFKVOXåHE
6WĜHGRþHVNê NUDM D KODYQt PČVWR 3UDKD MH SĜtVOXãQêP RUJiQHP SRGOH þO  StVP E  1DĜt]HQt
 D   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ D   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R KODYQtP PČVWČ 3UD]H
v SODWQpP ]QČQt RSUiYQČQêP X]DYĜtW VPORXYX R YHĜHMQêFK VOXåEiFK V pravomocí zasahovat do
YHĜHMQpSĜHSUDY\FHVWXMtFtFKQDVYpP~]HPt
ýÈ673591Ë
ÒþHOVPORXY\SĜHGPČWVPORXY\DGREDSOQČQt]iYD]NXYHĜHMQêFKVOXåHE
ýOiQHN,.
ÒþHOVPORXY\
ÒþHOHP WpWR VPORXY\ MH Y VRXODGX VH ]iNRQHP þ  6E R YHĜHMQêFK VOXåEiFK
v SĜHSUDYČ FHVWXMtFtFK GiOH MHQ Ä]iNRQ³  D þO  StVP L  1DĜt]HQt  ]DEH]SHþHQt
GRSUDYQt REVOXåQRVWL QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D KODYQtKR PČVWD 3UDK\ GiOH MHQ
Ä+03³  YHĜHMQRX OLQNRYRX GRSUDYRX Y V\VWpPX 3UDåVNp LQWHJURYDQp GRSUDY\ GiOH MHQ
Ä3,'³  v období 26. 8. 2017 ± 31. 12. 2023 YHĜHMQêPL VOXåEDPL ]iYD]HN YHĜHMQp VOXåE\
GiOH MHQ Ä=96³  D ~SUDYD SUiY D SRYLQQRVWt Y\SOêYDMtFtFK z tohoto závazkového vztahu
mezi objednatelem a objednatelem ROPID a dopravcem.
2. Závazkovým vztahem uvedeným v RGVWWRKRWRþOiQNXVHUR]XPt
x
]iYD]HNGRSUDYFHSRVN\WRYDWYHĜHMQpVOXåE\VSRþtYDMtFtY]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXåQRVWL
SĜtVOXãQpKR ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 YHĜHMQRX KURPDGQRX GRSUDYRX D WR
v UR]VDKX REMHGQDQpKR GRSUDYQtKR YêNRQX NYDOLWČ SRVN\WRYDQêFK VOXåHE D ]D WDULIQtFK
podmínek stanovených objednatelem a objednatelem ROPID postupem podle této
smlouvy,

1.

2

x

ze strany objednatele a objednatele ROPID závazek uhradit za podmínek stanovených
REHFQČ]iYD]QêPLSUiYQtPLSĜHGSLV\DWRXWRVPORXYRXGRSUDYFLNRPSHQ]DFL]DYHĜHMQp
VOXåE\ Y\SRþWHQRX Y VRXODGX V þOiQN\ ,9 9 9, D 9,, WpWR VPORXY\ Y]QLNORX
GRSUDYFL SOQČQtP WpWR VPORXY\ GiOH MHQ ÄNRPSHQ]DFH³  SĜL UHVSHNWRYiQt SODWHEQtFK
SRGPtQHNVWDQRYHQêFKYþOiQNX9,,WpWRVPORXY\
x
WDWRVPORXYDXSUDYXMHY]iMHPQiSUiYDDSRYLQQRVWLVPOXYQtFKVWUDQSĜLSOQČQt=96NWHUê
MHSĜHGPČWHPWpWRVPORXY\
3. Tato smlouva vychází z HYURSVNpQRUP\NYDOLW\VOXåE\ YHYHĜHMQpGRSUDYČ(1
Dý61GiOHMHQÄ(1NYDOLW\³
ýOiQHN,,.
3ĜHGPČWVPORXY\
1.

2.
3.

4.

Dopravce se zavazuje provozovat v období 26. 8. 2017 ± 31. 12. 2023 YHĜHMQRX OLQNRYRX
osobní dopravu v V\VWpPX 3,' MDNR =96 VSRþtYDMtFt Y ]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXåQRVWi
SĜtVOXãQpKR ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 VWDQRYHQp 6WĜHGRþHVNêP NUDMHP D +03
SURYR]RYiQtPYHĜHMQpOLQNRYpGRSUDY\OLQNRX3,'þ  ]DSRGPtQHNXYHGHQêFK
v OLFHQFtFKDGDOãtFKSRGPtQHNWRXWRVPORXYRXVWDQRYHQêFK
Denní rozsah provozu, který vychází z DNWXiOQtFK D VFKYiOHQêFK Mt]GQtFK ĜiGĤ MH XYHGHQ
v SĜtOR]HþMDNRQHGtOQiVRXþiVWWpWRVPORXY\
=iYD]QêREMHPGRSUDYQtFKYêNRQĤSURQiVOHGXMtFtNDOHQGiĜQtURN\GRNRQFHSODWQRVWLWpWR
VPORXY\ WM SUR URN\  Då   SUR REGREt SĜtVOXãQpKR NDOHQGiĜQtKR URNX EXGH
VWDQRYHQ GRGDWNHP X]DYĜHQêP VPOXYQtPL VWUDQDPL QHMSR]GČML GR  SURVLQFH
SĜHGFKi]HMtFtKRNDOHQGiĜQtKRURNX=iYD]QêREMHPGRSUDYQtFKYêNRQĤSURSĜtVOXãQpREGREt
NDOHQGiĜQtKRURNXVHQHVPtRGSĜHGSRNOiGDQpKRREMHPXGRSUDYQtFKYêNRQĤWpWRVPORXY\
OLãLW R YtFH QHå  SURFHQW PH]LURþQČ SRNXG VH VPOXYQt VWUDQ\ QHGRKRGQRX MLQDN]HMPpQD
dojde-li k SRWĜHEČ GRGDWHþQêFK YHĜHMQêFK VOXåHE Y GĤVOHGNX QHSĜHGYtGDWHOQêFK RNROQRVWt
v souladu s §16 zákona.
Objednatel a objednatel ROPID jsou oprávQČQL RGFKêOLW VH RG SĜHGSRNOiGDQpKR REMHPX
GRSUDYQtFK YêNRQĤ SRGOH SĜHGFKR]tKR RGVWDYFH Y GĤVOHGNX ]PČQ\ RUJDQL]DFH GRSUDYQt
REVOXåQRVWL 6POXYQt VWUDQ\ VH ]DYD]XMt åH Y WRPWR SĜtSDGČ QHSURGOHQČ X]DYĜRX GRGDWHN
k WpWR VPORXYČ NWHUê EXGH DNWXDOL]RYDW WXWR VPORXYX R YOLY WČFKWR ]PČQ 2EMHGQDWHO D
REMHGQDWHO 523,' VH ]DYD]XMt XKUDGLW GRSUDYFL NRPSHQ]DFL Y]QLNORX SOQČQtP =96 ]D
SRGPtQHN VWDQRYHQêFK ]iNRQHP D WRXWR VPORXYRX D WR GR YêãH VWDQRYHQp Y þO 9,, WpWR
VPORXY\ 3RGNODG\ SUR YêSRþHW YêãH NRPSHQ]DFH Msou uvedeny v SĜtORKiFK þ  D 8 této
smlouvy.

ýOiQHN,,,.
'REDSOQČQt]iYD]NX
1.
2.

'REDSOQČQt=96Y UR]VDKXSRGOHWpWRVPORXY\VHVWDQRYXMHQDGREXXUþLWRXDWRRG.
2017 ± 31. 12. 2023UYQtGHQWpWRGRE\VHSRYDåXMH]DSRþiWHNY]QLNX=96
Dopravce je povinen zahájit provoz k SUYQtPXGQLGRE\SOQČQt'RSUDYFHMHSRYLQHQSRGDW
X SĜtVOXãQpKR GRSUDYQtKR ~ĜDGX åiGRVW R OLFHQFL QD OLQN\ XYHGHQp Y SĜtOR]H þ  WpWR
VPORXY\ QHER R QL MLå SRåiGDO QHER SRNXG QHE\OR SĜtVOXãQp Ĝt]HQt MLå ]DKiMHQR ] moci
~ĜHGQtDSĜHGORåLWSĜtVOXãQpPXGRSUDYQtPX~ĜDGXNHVFKYiOHQtMt]GQtĜiG\WDNDE\SRþiWHN
Y]QLNX=96GOHWpWRVPORXY\E\OGRSUDYFHPGRGUåHQ'RSUDYFHMHSRYLQHQRY\GiQtOLFHQFt
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DVFKYiOHQtMt]GQtFKĜiGĤXVLORYDWĜiGQČDEH]SĤVREHQtMDNêFKNROLSUĤWDKĤY Ĝt]HQtWDNaby
PXPRKO\EêWOLFHQFHSUDYRPRFQČY\GiQ\DMt]GQtĜiG\SUDYRPRFQČVFKYiOHQ\Y QHMEOLåãtP
PRåQpPWHUPtQXDDE\QD]iNODGČY\GDQêFKOLFHQFtDVFKYiOHQêFKMt]GQtFKĜiGĤPRKOEêW
zahájen provoz k SUYQtPXGQLGRE\SOQČQt
3. Nebude-OLPRåQp]DKiMLWSURYR]N pUYQtPXGQLGRE\SOQČQt] GĤYRGXåHGHQY\NRQDWHOQRVWL
UR]KRGQXWt R Y\GiQt OLFHQFH þL VFKYiOHQt Mt]GQtKR ĜiGX QDVWDQH SR]GČML QHå N prvnímu dni
SOQČQt SDN VH GRSUDYFH ]DYD]XMH ]DKiMLW QD WpWR OLQFH SURYR] N QHMSR]GČMãtPX
z QiVOHGXMtFtFKGQĤ
x
ke dni provozu uvedenému v SĜtVOXãQpOLFHQFLþL
x
k WHUPtQX]DþiWNXSODWQRVWLVFKYiOHQpKRMt]GQtKRĜiGX
4. Bude-OLMHãWČSĜHG]DKiMHQtPSĜtVOXãQpKRVSUiYQtKRĜt]HQt]ĜHMPpåH] GĤYRGĤVWDQRYHQêFK
REHFQČ ]iYD]QêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ QHQt PRåQp DE\ GHQ Y\NRQDWHOQRVWL UR]KRGnutí
v WDNRYpP Ĝt]HQt QDVWDO QHMSR]GČML N SUYQtPX GQL GRE\ SOQČQt SDN MH GRSUDYFH SRYLQHQ
navrhnout v åiGRVWL QHMEOLåãtPRåQêWHUPtQ]DKiMHQt SURYR]XQHERSODWQRVWLMt]GQtKRĜiGX
9ãHMHSRYLQHQSURMHGQDWV objednatelem a objednatelem ROPID.
5. Dopravce je pRYLQHQXGUåRYDWSURYR]QDOLQFHGOHSĜtORKþDþ3 této smlouvy v souladu
s SĜtVOXãQêPLOLFHQFHPLDMt]GQtPLĜiG\SRFHORXGREXRG]DKiMHQtSURYR]XGRNRQFHGRE\
SOQČQtVWDQRYHQpY RGVWWRKRWRþOiQNX
ýÈ67'58+È
ýOiQHN,9.
9êãHNRPSHQ]DFHDSRGUREQRVWLILQDQþQtFKY]WDKĤPH]LVPOXYQtPLVWUDQDPL
1. 3ĜHGEČåQêRGKDGNRPSHQ]DFHMH]SUDFRYiQGRSUDYFHPSURREGREt26. 8. ± 31. 12. 2017 jak
v jednotkových nákladech, tak v celkových nákladech za provedené výkony. 3ĜHGEČåQê
RGKDG NRPSHQ]DFH SUR GDOãt SĜtVOXãQp NDOHQGiĜQt roky (tj. roky 2018 Då 3) bude
stanoven dodatkem k WpWRVPORXYČYåG\YãDNV SĜLKOpGQXWtPN odstavci 4WRKRWRþOiQNXD
þO 9, WpWR VPORXY\ Dojde-OL NH ]PČQČ WDULIX ]PČQt VH SĜtVOXãQêP ]SĤVREHP SĜHGEČåQê
RGKDG NRPSHQ]DFH D YêãH SRVN\WRYDQêFK ]iORK QD ~KUDGX NRPSHQ]DFH D WR QD ]iNODGČ
písemného dodatku k WpWRVPORXYČ
2. 6POXYQt VWUDQ\ VH GRKRGO\ åH SĜHGEČåQê RGKDG NRPSHQ]DFH MH ]SUDFRYiQ Y souladu
s SĜtORKRX þ  1DĜt]HQt  D 9\KOiãNRX þ  R SRVWXSHFK SUR VHVWDYHQt
ILQDQþQtKR PRGHOX D XUþHQt PD[LPiOQt YêãH NRPSHQ]DFH GiOH MHQ Ä9\KOiãND³  Pro
SRVRX]HQt YêãH NRPSHQ]DFH YH Y]WDKX N SĜLPČĜHQpPX ]LVNX MH GRSUDYFH SRYLQHQ GRORåLW
REMHGQDWHOL Wpå 9êFKR]t PRGHO SURYR]QtFK DNWLY GOH SĜtORK\ þ  N Y\KOiãFH  6E
Kalkulace výchozího fiQDQþQtKRPRGHOXje XYHGHQDþWpWRVPORXY\.
3. 9êSRþHW QiNODGĤ D YêQRVĤ PXVt EêW SURYHGHQ Y souladu s SODWQêPL ~þHWQtPL D GDĖRYêPL
]iVDGDPL D SRVWXS\ 9\KOiãN\ =DMLãĢXMH-OL GRSUDYFH SĜHSUDYQt VOXåE\ PLPR UHåLP WpWR
VPORXY\ R YHĜHMQêFK VOXåEiFK QHER MLQp þLQQRVWL MH SRYLQHQ YpVW RGGČOHQp ~þHWQLFWYt R
QiNODGHFKDYêQRVHFK]HVOXåHEMHåMVRXSĜHGPČWHPWpWRVPORXY\3RåDGDYHNRGGČOHQpKR
~þHWQLFWYt YHGHQpKR GRSUDYFHP VH SRYDåXMH ]D VSOQČQê MH-OL ]iYD]HN RGGČOHQ DQDO\WLFN\
QHER SURSRþWRYRX IRUPRX Y]WDåHQRX QD vhodnou rozvrhovou základnu, která byla
odsouhlasena objednatelem a objednatelem ROPID.
4. 3UR NDåGê QiVOHGXMtFt URN SODWQRVWL D ~þLQQRVWL WpWR VPORXY\ EXGH þiVWND PD[LPiOQt
SĜtSXVWQp D QHSĜHNURþLWHOQp YêãH NRPSHQ]DFH RGSRYtGDMtFt GRSUDYQtPX YêNRQX Y rozsahu
uvedeném v SĜtOR]H þ  WpWR VPORXY\ YåG\ QDYêãHQD R þiVWNX RGSRYtGDMtFt PtĜH LQIODFH
QiNODGĤ EH] SĜLPČĜHQpKR ]LVNX  Y\MiGĜHQp SĜtUĤVWNHP SUĤPČUQpKR URþQtKR LQGH[X
VSRWĜHELWHOVNêFK FHQ Y SĜHGFKR]tP NDOHQGiĜQtP URFH GOH ~GDMĤ XYHĜHMQČQêFK ýHVNêP
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statisticNêP~ĜDGHP= XYHGHQêFKGĤYRGĤGRSUDYFHSĜHGORåtSĜHGEČåQêRGKDGNRPSHQ]DFH
SURQiVOHGXMtFtURNQHMSR]GČMLGR0. 12EČåQpKRURNX
5. 'RSUDYFHMHSRYLQHQ]ĜtGLWVLVDPRVWDWQê~þHWXEDQN\SURSĜtMHPNRPSHQ]DFH
ýOiQHN9.
)LQDQþQtPRGHO=96YMHGQRWOLYêFKOHWHFKWUYání smlouvy
1. 'RSUDYFH MH SRYLQHQ GRORåLW REMHGQDWHOĤP VNXWHþQRX YêãL NRPSHQ]DFH ]D poskytování
VOXåHE YH YHĜHMQpP ]iMPX N ]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXåQRVWL SĜtVOXãQpKR ~]HPt objednatele
GiOHMHQÄVNXWHþQiYêãHNRPSHQ]DFH³ YêND]HPQiNODGĤDYêQRVĤYHVWUXNWXĜe shodné se
VWUXNWXURX SUR YêSRþHW SĜHGEČåQpKR RGKDGX NRPSHQ]DFH GiOH MHQ ÄYêND]³  'RSUDYFH
SURND]XMH VSOQČQt REMHGQDQpKR GRSUDYQtKR YêNRQX UHDOL]RYDQpKR QD SĜtVOXãQpP ~]HPt
objednatele ~GDMHPRVNXWHþQČSURYHGHQêFKYêNRQHFKWMXMHWêFKNLORPHWUHFKGOH jízdního
ĜiGX GiOH MHQ ÄNP³  D VNXWHþQêFK PtVWRYêFK NLORPHWUHFK GiOH MHQ ÄPNP³  SRGOH W\SĤ
YR]LGHO 3UR YêSRþHW QDWXUiOQtFK XND]DWHOĤ NP PNP  EXGRX SRXåLW\ SĜHYRG\ VWDQRYHQp
YåG\SURSĜtVOXãQêW\SYR]LGODNPXMHWêVWDQGDUGQtPDXWREXVHPMHPNP km ujetý
kloubovým autobusem je 110 mkm a 1 km ujetý midibusem je 35 mkm.
2. 'RSUDYFH MH SRYLQHQ ]SUDFRYDW 9êND] SURYR]QtFK DNWLY GiOH MHQ 9êND] 3$  D WR YåG\
k URNXSĜHGFKi]HMtFtPX~þHWQtPXREGREtDRGHY]GDWREMHGQDWHOLDREMHGQDWHOL523,'
v termínu GOH RGVW  WRKRWR þOiQNX 9]RU YêND]X MH XYHGHQ Y SĜtOR]H þ  N Y\KOiãFH þ
6E3ĜtORKDþ
3. 9êND]\ SRGOH RGVWDYFĤ  D  EXGRX GRSUDYFHP ]SUDFRYiQ\ YåG\ ]D FHOp REGREt
NDOHQGiĜQtKRURNX'RSUDYFHMHSRYLQHQSĜHGORåLWREMHGQDWHOLYêND]SURSĜtVOXãQê ]DGDQê 
NDOHQGiĜQtURNQHMSR]GČMLOHGQDQiVOHGXMtFtKRNDOHQGiĜQtKRURNX
4. 'RSUDYFH VH ]DYD]XMH EH]RGNODGQČ LQIRUPRYDW REMHGQDWHOH R YãHFK VNXWHþQRVWHFK NWHUp
PRKRX ]DNOiGDW QiURN GRSUDYFH QD ]PČQX YêãH ~KUDG\ NRPSHQ]DFH 6POXYQt VWUDQ\ VH
bČKHPSĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNXPRKRXGRKRGQRXWX]DYĜtWGRGDWHNPČQtFtSĜHGEČåQê
RGKDGNRPSHQ]DFHRþiVWNX]SĤVREHQRXYOLYHPWČFKWR]PČQ
ýÈ677ě(7Ë
ÒSUDYDSUiYD]iYD]NĤPH]LREMHGQDWHOHPREMHGQDWHOHP523,'DGRSUDYFHP
ýOiQHN9,.
Odhad kompenzace vzniklé plnČQtP=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03
1.

2.

3.

3ĜHGSRNOiGDQp QiNODG\ VSRMHQp V SURYR]HP OLQN\ 3,' þ    QD ~]HPt
6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 SĜHGSRNOiGDQp WUåE\ QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 D
YêãHNRPSHQ]DFHREGREt 8. ± 31. 12. 2017 dopravce SĜHGORåLOYHVWUXNWXĜHSĜtORK\þ
k 9\KOiãFHþ6E'RNRPSHQ]DFHY]QLNOpSOQČQtP=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKR
NUDMHD+03QHVPtEêW]DSRþWHQ\]WUiW\NWHUpGRSUDYFLY]QLNDMtSURYR]RYiQtPMLQêFKOLQHN
DVSRMĤMHåQHMVRX]DKUQXW\GRSOQČQt=96QD ~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03SRGOHWpWR
smlouvy.
Odhad kompenzace za období 26. 8. ±    Y]QLNOp SOQČQtP =96 QD ~]HPt
6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03SURYHGHQêGRSUDYFHPGOHSRVWXSXVWDQRYHQpKRY WpWRVPORXYČ
je uveden v SĜtOR]HþWpWRVPORXY\
2GKDGNRPSHQ]DFHEXGHNRQNUHWL]RYiQSURNDåGêQiVOHGXMtFtNDOHQGiĜQtURNDWRY letech
2018 ± 2023, dodatkem k WpWR VPORXYČ YþHWQČ ]PČQ SĜtVOXãQêFK SĜtORK WpWR VPORXY\ SUR
GDQêURN(NRQRPLFN\RSUiYQČQp QiNODG\GRSUDYFHPRKRXEêWQDYêãHQ\QHMYêãRLQIODþQí
NRHILFLHQW REHFQp PH]LURþQt PtU\ LQIODFH Y\KODãRYDQê ýHVNêP VWDWLVWLFNêP ~ĜDGHP SUR
NDåGê NDOHQGiĜQt URN SRNXG VH VPOXYQt VWUDQ\ QHGRKRGQRX MLQDN -HGQi VH ]HMPpQD R
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náklady spojené s obnovou a skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením
Qt]NRSRGODåQtFK YR]LGHO QHER NORXERYêFK DXWREXVĤ SĜtSDGQČ QiNODG\ QD UR]ãtĜHQt
VWDQGDUGX NYDOLW\ QD ]iNODGČ SRåDGDYNĤ REMHGQDWHOH D REMHGQDWHOH 523,' 9R]RYêP
SDUNHPVHSUR~þHO\WpWRVPORXY\UR]XPtSRX]HDXWREXV\
ýOiQHN9,,.
ÒKUDGDNRPSHQ]DFHY]QLNOpSOQČQtP=96 QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMH
1.

2.

3.

4.

5.

6.

'RSUDYFLQiOHåt~KUDGDNRPSHQ]DFHSRGOHXVWDQRYHQt]iNRQD2EMHGQDWHOVH]DYD]XMH
XKUDGLW GRSUDYFL ]D ĜiGQČ SURYHGHQp YêNRQ\ 3,' NRPSHQ]DFL NWHUi PX Y]QLNQH SOQČQtP
=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMH
Dopravce se zavazujH SRXåtW ILQDQþQt SURVWĜHGN\ NWHUp PX EXGRX SRGOH WpWR VPORXY\
SRVN\WQXW\REMHGQDWHOHPQDSOQČQt=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHYêKUDGQČN uhrazení
SURYR]QtFKQiNODGĤQDYHĜHMQRXOLQNRYRXGRSUDYX=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHDþiVW
]DKUQXMtFtSĜLPČĜHQê]LVNMHXUþHQQDREQRYXNDSLWiOXVSRMHQpKRV SOQČQtP=96
)LQDQþQt SURVWĜHGN\ XUþHQp N ~KUDGČ NRPSHQ]DFH Y]QLNOp SOQČQtP =96 QD ~]HPt
6WĜHGRþHVNpKRNUDMHQHVPtEêWSRXåLW\N MLQêP ~þHOĤP9 SĜtSDGČSRUXãHQtWpWRSRGPtQN\
MH GRSUDYFH SRYLQHQ QHSURGOHQČ YUiWLW REMHGQDWHOL ILQDQþQt SURVWĜHGN\ SRXåLWp Y rozporu
s touto smlouvou.
3URND]RYiQt ]WUiW\ Y]QLNOp SOQČQtP =96 QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH EXGH GRSUDYFH
SURYiGČW SR MHGQRWOLYêFK OLQNiFK 3ĜL YêSRþWX VNXWHþQp YêãH NRPSHQ]DFH VH EXGH
postupovat v soulaGX V WRXWR VPORXYRX D SRGOH SODWQêFK ~þHWQtFK FHQRYêFK D RERURYêFK
SUiYQtFKSĜHGSLVĤDY\FKi]HW]HVNXWHþQêFKFHQQiNODGĤDWUåHE GOHSĜtORK\þ7 a 8).
Dopravce je povinen v ~þHWQLFWYt YpVW SRGUREQRX DQDO\WLFNRX HYLGHQFL ~GDMĤ UR]KRGQêFK
pro stanovení YêãHNRPSHQ]DFHY]QLNOpSOQČQtP=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHDSUR
SURSRþHW VNXWHþQêFK HNRQRPLFN\ RSUiYQČQêFK QiNODGĤ PLQLPiOQČ Y þOHQČQt
RGSRYtGDMtFtKRYêND]XGOHSĜtORK\þWpWRVPORXY\
Pro období 26. 8. ± VHYêãHNRPSHQ]DFHY]QLNOp SOQČQtP=96QDSĜtVOXãQpP
území objednatele XUþtMDNRUR]GtOFHQ\GRSUDYQtFKYêNRQĤDWUåHEYH YêFKR]tPILQDQþQtP
modelu pro období 26. 8. ± 31. 12. 2017.
Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro období 26. 8. ± 31. 12. 2017 za 1 km se
skládá:
z eNRQRPLFN\RSUiYQČQêFKQiNODGĤQDOLQNXþLQt]Dkm
.þ
a
z SĜLPČĜHQpKR]LVNXGRKRGQXWpKRYHYêãL
.þQD 1 km.
Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro období 26. 8. ± 31. 12. 2017 za 1 km
SRGOHMt]GQtKRĜiGXMH
.þ
SĜHGSRNOiGDQp výnosy pro období 26. 8. ± 31. 12. 2017 za 1 km SRGOH Mt]GQtKR ĜiGX þLQt
.þ
SĜHGSRNOiGDQiYêãHNRPSHQ]DFHSURREGREt 8. ± 31. 12. 2017 za 1 km podle jízdního
ĜiGXþLQt.þ
7\WRMHGQLFRYpSRORåN\EXGRXSRXåtYiQ\SURY\KRGQRFHQtSURYR]XSRGOHVNXWHþQČXMHWêFK
km dopravcem.
2EMHGQDWHOXKUDGtSRGOHSĜHGEČåQpKRRGERUQpKRRGKDGXNRPSHQ]DFLQD]DMLãWČQtGRSUDYQt
REVOXåQRVWLQDSĜtVOXãQpP~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMH]DREGREt 8. ± 31. 12. 2017:
a) náklady:
Kþ
b) SĜHGSRNOiGDQpWUåE\
.þ
c) objednatel uhradí kompenzaci v FHONRYpYêãL
2 677 412,70 .þ
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DPČVtþQČEXGHY\SODFHQD]iORKD
za období 26. 8. ± YHYêãL
]D]iĜt± SURVLQHFYHYêãL

127 495,90 .þ
.þ

Pro období 26. 8. ± 31. 12. 201 VH FHONRYi YêãH NRPSHQ]DFH Y]QLNOi SOQČQtP =96 QD
~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHVWDQRYXMHYHYêãL2 677 412,70 .þ3URREGREt 8. ± 31. 12.
 MH FHONRYi YêãH NRPSHQ]DFH Y]QLNOi SOQČQtP =96 QHSĜHNURþLWHOQi V výjimkou
REMHGQiYN\ GRGDWHþQêFK YHĜHMQêFK VOXåHE 9êãH NRPSHQ]DFH ]iYLVt QD VNXWHþQČ XMHWêFK
kilometrech v =96GOHVFKYiOHQêFKMt]GQtFKĜiGĤ]DREGREt 8. ± =YêãHQp
SURYR]Qt QiNODG\ GRSUDYFH Y]QLNOp ] GRþDVQêFK ]PČQ SURYR]X QD NDWDVWUiOQtP ~]HPt
objednatele vyvolané hl. m. Prahou hraGt WHQWR Y SOQpP UR]VDKX WM ]D  NP YH YêãL
HNRQRPLFN\RSUiYQČQêFKQiNODGĤVWDQRYHQêFKY tomto odstavci.
7. 3ODWE\ SUR MHGQRWOLYp PČVtFH REGREt  8. ±    SURYHGH REMHGQDWHO ]iORKRYČ
PČVtþQČYåG\YHYêãLXYHGHQpY RGVWWRKRWRþOiQNXDWRYåG\GRNDOHQGiĜQtKRGQH
v EČåQpP NDOHQGiĜQtP PČVtFL QD WHQWR EČåQê NDOHQGiĜQt PČVtF 1HGRMGH-li k X]DYĜHQt
dodatku GOHþO,,RGVW WpWRVPORXY\]DYD]XMHVHREMHGQDWHOSODWLW]iORK\YHYêãL
záloh sjednaných a hrazených dopravci dle tohoto odstaYFH Då GR GRE\ X]DYĜHQt GRGDWNX
SURSĜtVOXãQê URN6POXYQt VWUDQ\ VH]DYD]XMtMHGQDW RX]DYĜHQt GRGDWNX 9\URYQiQt ]iORK
EXGH SURYHGHQR QHSURGOHQČ SR X]DYĜHQt QRYpKR GRGDWNX 3ODWE\ SUR MHGQRWOLYp PČVtFH
následujících let dle této smlouvy, a to v letech 2018 ± 2023, budou konkretizovány
GRGDWNHP N WpWR VPORXYČ SUR SĜtVOXãQê URN GOH SRVWXSĤ D SUDYLGHO VWDQRYHQêFK WRXWR
VPORXYRXDREHFQČ]iYD]QêPLSUiYQtPLSĜHGSLV\.
8. 'R MHGQRKR PČVtFH SR VNRQþHQt MHGQRWOLYêFK þWYUWOHWt NDåGpKR NDOHQGiĜQtKR URNX EXGH
provedeno REMHGQDWHOHP 523,' þWYUWOHWQt Y\~þWRYiQt WM ~GDMH R VNXWHþQČ XMHWêFK
NLORPHWUHFK QD MHGQRWOLYêFK OLQNiFK YþHWQČ VNXWHþQČ GRVDåHQêFK WUåHE GOH MHGQRWOLYêFK
OLQHN SĜHSRþWHQp QD XMHWê NP SR MHGQRWOLYêFK PČVtFtFK ]D SĜtVOXãQp þWYUWOHWt 3UR
Y\KRGQRFHQt SOQČQt VPORXY\ EXGH SRVWXSRYiQR SRGOH þO 9 a VI. 'RSUDYFH REGUåt
Y\~þWRYiQtY HOHNWURQLFNpSRGREČV WČPLWR~GDML
x
þtVOROLQN\
x
SRþHWXMHWêFKNPQD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03QDOLQFH
x
SRþHW XMHWêFK NP QD ~]HPt REMHGQDWHOH REFH QD OLQFH WUåE\ QD OLQNu a na 1 km na
~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03QDOLQFH
x
WUåE\QDOLQNXDQDNPQD~]HPtREMHGQDWHOHREFHQDOLQFH
x
sankce (v .þ DYêSDGN\ Y NPL.þ QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03QDOLQFH
x
sankce (v .þ DYêSDGN\ Y NPL.þ QD~]HPtREMHGQDWHOHREFe na lince
9.

'RSUDYFHMHSRYLQHQSĜHGORåLWREMHGQDWHOLDREMHGQDWHOL523,'
x
URþQtVWDWLVWLFNêYêND]0'6ý5'RS 0'6 -04 a Dop(MDS) 3-04
x
Y\~þWRYiQt NRPSHQ]DFH SURYHGHQp V RKOHGHP QD þO 9 YêND] GOH Y\KOiãN\ þ
6ESĜtORKDþ YHIRUPiWX[OVQHbo xlsx.

10. 'RMHGQRKRPČVtFHSRVNRQþHQtNDåGpKRNDOHQGiĜQtKRURNXEXGHSURYHGHQRREMHGQDWHOHP
523,'URþQtY\~þWRYiQtWM~GDMHRVNXWHþQČXMHWêFKNLORPHWUHFKQDMHGQRWOLYêFKOLQNiFK
QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 YþHWQČ VNXWHþQČ GRVDåHQêFK WUåHE GOH jednotlivých
OLQHN]DSĜtVOXãQêNDOHQGiĜQtURNDVNXWHþQČGRVDåHQêFKQiNODGĤQDVRXERUOLQHNOLQNXGOH
této smlouvy.
11. )LQDQþQt Y\URYQiQt PH]L]iORKRX DNRPSHQ]DFt VWDQRYHQRXGOHRGVWWRKRWRþOiQNXSUR
NDåGê NDOHQGiĜQt URN ]iYLVORX QD VNXWHþQČ XMHWêFK NLORPHWUHFK QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR
NUDMH D +03 SRGOH VFKYiOHQêFK Mt]GQtFK ĜiGĤ EXGH SURYiGČQR [ URþQČ D WR YåG\ ]D
XSO\QXOêNDOHQGiĜQtURNYHOKĤWČGRPČVtFHRGSRVOHGQtKR þWYUWOHWQtKRY\~þWRYiQt =96
GOH RGVW  WRKRWR þOiQNX 9 SĜtSDGČ QHVSUiYQpKR QHER QH~SOQpKR SURNi]iQt VNXWHþQp
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12.

13.
x
x

14.

15.

16.

17.

]WUiW\ ]D XSO\QXOê NDOHQGiĜQt URN Y\]YH REMHGQDWHO D REMHGQDWHO 523,' GRSUDYFH
k RGVWUDQČQt ]iYDG D QHGRVWDWNĤ 2EMHGQDWHO D REMHGQDWHO 523,' SURYHGH YêãH XYHGHQp
ILQDQþQtY\URYQiQtGRPČVtFHSRRGVWUDQČQt]iYDGDQHGRVWDWNĤGRSUDYFHP3ĜHSODWHN]D
NDåGê NDOHQGiĜQt URN Y]QLNOê PH]L ]iORKRX D YêãH XYHGHQRX ]WUiWRX QD ~]HPt
6WĜHGRþHVNpKR NUDMH MH SRYLQHQ GRSUDYFH YUiWLW REMHGQDWHOL D REMHGQDWHOL QD MHKR ~þHW
uvedený v ]iKODYtWpWRVPORXY\GRQiVOHGXMtFtKRNDOHQGiĜQtKo roku.
V SĜtSDGČ åH Y SUĤEČKX SOQČQt WpWR VPORXY\ GRMGH N OHJLVODWLYQt ]PČQČ Y systému
ILQDQFRYiQt YHĜHMQêFK VOXåHE Y SĜHSUDYČ RVRE QHER N WDNRYêP FHQRYêP RSDWĜHQtP NWHUi
]iVDGQČ]PČQtMHGQRWOLYpQiNODGRYpSRORåN\- QHSĜHGYtGDWHOQpSURND]DWHOQpQiNODdy, bude
WRWRĜHãHQRStVHPQêPGRGDWNHPN WpWRVPORXYČ
Objednatel a objednatel ROPID má právo zkrátit nebo pozastavit poskytování zálohových
SODWHEQD~KUDGXNRPSHQ]DFHY]QLNORXSOQČQtP=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03
QDMHGQRWOLYpPČVtFHNDåGpKRNDOHQGiĜQtKRURNXSRGOHRGVWDWRKRWRþOiQNXD~KUDGX
ILQDQþQtKRY\URYQiQtPH]L]iORKRXDNRPSHQ]DFtGOHRGVWWRKRWRþOiQNXMHVWOLåH
dopravce neplní své závazky vyplývající z této smlouvy
REMHGQDWHODREMHGQDWHO523,']MLVWtåHGRSUDYFHSRXåLO ILQDQþQtSURVWĜHGN\SRVN\WQXWp
GRSUDYFLREMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,'QD]iNODGČWpWRVPORXY\Y rozporu s touto
smlouvou.
2EMHGQDWHO D REMHGQDWHO 523,' MH RSUiYQČQ SURYpVW ]iSRþHW ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ
SRXåLWêFK GRSUDYFHP Y rozporu s touto smlouvu se zálohovými platbami na úhradu
NRPSHQ]DFH Y]QLNOp SOQČQtP =96 QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 QD MHGQRWOLYp
PČVtFH NDåGpKR NDOHQGiĜQtKR URNX SRGOH RGVW  D  WRKRWR þOiQNX QHER V úhradou
ILQDQþQtKR Y\URYQiQt PH]L ]iORKRX D NRPSHQ]DFt Y]QLNORX SOQČQtP ZVS na území
6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 GOH RGVW  WRKRWR þOiQNX QHER GOH RGVW  WRKRWR þOiQNX
nebo s MLQêPLILQDQþQtPLQiURN\GRSUDYFHYĤþLREMHGQDWHOLDREMHGQDWHOL523,'
V SĜtSDGČ XNRQþHQt VPORXY\ SĜHG    EXGH SURYHGHQR REMHGQDWHOHP D
REMHGQDWHOHP523,'GRGQĤRGMHMtKRXNRQþHQtY\~þWRYiQtWM~GDMHRVNXWHþQČXMHWêFK
NLORPHWUHFK QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 YþHWQČ VNXWHþQČ GRVDåHQêFK WUåHE
SĜHSRþWHQp QD XMHWê NP SR MHGQRWOLYêFK PČVtFtFK NWHUp GRVXG QHE\O\ SĜHGPČWHP
Y\~þWRYiQt 6RXþDVQČ EXGH SURYHGHQR URþQt Y\~þWRYiQt SĜtSDGQČ Y\~þWRYiQt ]D
QHGRNRQþHQê NDOHQGiĜQt URN QHE\O-OL URN =96 XNRQþHQ WM ~GDMH R VNXWHþQČ XMHWêFK
NLORPHWUHFKQD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03QDMHGQRWOLYêFKVSRMtFKYþHWQČVNXWHþQČ
GRVDåHQêFK WUåHE ]D SĜtVOXãQê NDOHQGiĜQt URN QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03
SĜtSDGQČ ]D QHGRNRQþHQê NDOHQGiĜQt URN QHE\O-OL URN ]iYD]NX YHĜHMQp VOXåE\ XNRQþHQ D
VNXWHþQČGRVDåHQêFKQiNODGĤQDWHQWRVRXERUOLQHNQD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03 
V SĜtSDGČ XNRQþHQt VPORXY\ SĜHG    EXGH ILQDQþQt Y\URYQiQt PH]L ]iORKRX D
NRPSHQ]DFt ]iYLVORX QD VNXWHþQČ XMHWêFK NLORPHWUHFK QD ~]HPt 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D
+03SRGOHVFKYiOHQêFKMt]GQtFKĜiGĤSURYHGHQRREMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,'GR
MHGQRKRPČVtFHRGSURYHGHQtY\~þWRYiQtGOHRGVWWRKRWRþOiQNX9 SĜtSDGČQHVSUiYQpKR
QHERQH~SOQpKRSURNi]iQtVNXWHþQpYêãHNRPSHQ]DFH]DSĜtVOXãQpREGREtY\]YHREMHGQDWHO
a objednatel ROPID dopravce k RGVWUDQČQt QHGRVWDWNĤ 2EMHGQDWHO D REMHGQDWHO 523,'
SURYHGH YêãH XYHGHQp ILQDQþQt Y\URYQiQt GR MHGQRKR PČVtFH SR RGVWUDQČQt ]iYDG D
QHGRVWDWNĤ GRSUDYFHP 3ĜHSODWHN Y]QLNOê PH]L ]iORKRX D YêãH XYHGHQRX NRPSHQ]DFt MH
SRYLQHQ GRSUDYFH YUiWLW REMHGQDWHOL D REMHGQDWHOL 523,' QD MHKR ~þHW XYHGHQê Y záhlaví
této smlouvy do 30 dnĤRGHGQHXNRQþHQtVPORXY\
V SĜtSDGČ QHGRGUåHQt GRKRGQXWpKR UR]VDKX SURYR]X YêSDGHN VSRMH  QHEXGH QiNODG QD
MHKRSURYR]]DKUQXWGRY\~þWRYiQt]WUiW\Y]QLNOpSOQČQtP=967\WRQHSURYR]RYDQpVSRMH
oznámí dopravce objednateli a objednateli ROPID neprodOHQČ SR MHMLFK Y]QLNX YþHWQČ
XYHGHQt GĤYRGX MHMLFK YêSDGNX 2EMHGQDWHO 523,' ]DSUDFXMH YêSDGN\ D VDQNFH GR
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Y\~þWRYiQt 7RWR XVWDQRYHQt QH]EDYXMH GRSUDYFH RGSRYČGQRVWL a objednatele a objednatele
523,'SUiYDSRVWXSRYDWGOHSĜtORK\þWpWRVPORXY\
ýÈ67ýTVRTÁ
'DOãtY]iMHPQpY]WDK\PH]LGRSUDYFHPDREMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,'V\VWpPRYp
vztahy
ýOiQHN9,,,.
'DOãtY]iMHPQpY]WDK\PH]LGRSUDYFHPDREMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,'V\VWpPRYp
vztahy
1.

Objednatel a objednatel ROPID se zavazuje:
a) koordinovat tvorbu a zmČQ\Mt]GQtFKĜiGĤVSĜLKOpGQXWtPN SRWĜHEiPYãHFK~þDVWQtNĤ
smlouvy a k HNRQRPLFH SURYR]X ]PČQ\ Mt]GQtFK ĜiGĤ EXGRX SURYiGČQ\ SRX]H
k FHORVWiWQtPWHUPtQĤP]PČQMt]GQtFKĜiGĤY\KOiãHQêPPLQLVWHUVWYHPGRSUDY\DPXVt
EêWY]iMHPQČSURMHGQiQ\YãHPL~þDVWQtN\Vmlouvy;
b) SURMHGQiYDW GRþDVQp ]PČQ\ SURYR]X OLQHN 3,' D ]DMLVWLW NU\Wt ]YêãHQêFK SURYR]QtFK
QiNODGĤGRSUDYFHY]QLNOêFK] GRþDVQêFK]PČQSURYR]XQD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMH
a HMP v souladu s þO9,,RGVWWpWRVPORXY\
c) vyhodnocovat ve spolupráci s dopravcem provoz PID, a to nejen po dopravní, ale i po
HNRQRPLFNp VWUiQFH Y SĜtSDGČ QHQDSOQČQt WUåHE SRGOH WpWR VPORXY\ QDYUKQRXW D
projednat v VDPRVSUiYQêFK RUJiQHFK 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D KO P 3UDK\ QiVOHGXMtFt
RSDWĜHQtYHGRXFtN GRVWDWHþQpPXILQDQþQtPX]DMLãWČQtSURYR]XOLQN\
1) ]PČQRXYêãH~KUDG\NRPSHQ]DFHRGREMHGQDWHOHDREMHGQDWHOH523,'SRGOHSOQČQt
=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03
2) ~SUDYRXMt]GQtFKĜiGĤ
3) ]PČQRXWDULIXSRSURMHGQiQtY RUJiQHFK6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03
d) zDMLVWLWVRXþLQQRVWSĜLXSODWĖRYiQt7DULIX3,'GRSUDYFHPQDOLQNiFK3,' VRXþLQQRVW
SĜLãNROHQtSUDFRYQtNĤGRSUDYFHDSĜL]DMLãWČQtLQIRUPDFtSURFHVWXMtFt

2.

3ĜHGPČWHP WpWR VPORXY\ QHMVRX VOXåE\ D MHMLFK ~KUDGD SRVN\WRYDQp REMHGQDWHOHP D
objednatelem ROPID dopravci.
6OXåE\ SRVN\WRYDQp REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' GRSUDYFL D MHMLFK ~KUDGD MVRX
ĜHãHQ\ ]YOiãWQt VPORXYRX PH]L REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' D GRSUDYFHP
Dopravce je povinen tuto smlouvu objednatelem a s ROPID pro NDåGê URN WUYiQt WpWR
smloXY\X]DYĜtW] GĤYRGXQH]E\WQRVWLIXQJRYiQtDNRRUGLQDFHV\VWpPX3,'
'RSUDYFH MH SRYLQHQ X]DYĜtW SUR NDåGê URN WUYiQt WpWR VPORXY\ 7DULIQt VPORXYX R GČOEČ
WUåHE 3,' SRSĜtSDGČ YãHFKQ\ MHMt GRGDWN\ SUR NRQNUpWQt URN ] GĤYRGX QH]E\WQRVWL
fungování systému PID.
'RSUDYFHMHSRYLQHQX]DYĜtWQDGREXQHXUþLWRXVPORXYXQHMPpQČYãDNQDGREXWUYiQtWpWR
smlouvy, s 'RSUDYQtPSRGQLNHPKOP3UDK\DNFLRYiVSROHþQRVWRSRYČĜHQtDY]iMHPQêFK
Y]WD]tFKSĜLSURYiGČQt MHGQRWQpSĜHSUDYQt NRQWURO\ Y3,'] GĤYRGXQH]E\WQRVWL fungování
systému PID. Má-OL GRSUDYFH WXWR VPORXYX X]DYĜHQRX ] GĤYRGX SOQČQt MLQpKR =96
v V\VWpPX 3,' D VRXþDVQČ X]DYĜH-li Tarifní smlouvu pro konkrétní rok, je povinnost
X]DYĜHQtVPORXY\RMHGQRWQpSĜHSUDYQtNRQWUROHVSOQČQD
'RSUDYFHMHSRYLQHQX]DYĜtWQDGREXQHXUþLWRXQHMPpQČYãDNQDGREXWUYiQtWpWRVPORXY\
VPORXYX R Y\XåtYiQt ]DVWiYNRYêFK ]DĜt]HQt V Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová
VSROHþQRVW

3.

4.

5.

6.
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ýÈ673È7È
'DOãtSRYLQQRVWLGRSUDYFHSĜHSUDYQtDWDULIQtSRGPtQN\GRSUDYQtSURVWĜHGN\]DVWiYNy a
Y\EDYHQt]DVWiYNRYêFKGRSOĖNĤ
ýOiQHN,;.
'DOãtSRYLQQRVWLGRSUDYFH
1.

2.

3.

4.
5.

6.

'RSUDYFHVH]DYD]XMHSĜLVWXSRYDWQDSĜtSDGQp]PČQ\SĜtORK\þWpWRVPORXY\QDYUKRYDQp
objednatelem a objednatelem ROPID v souvislosti s XSĜHVQČQtP SURYR]X Y VRXODGX V
GRSUDYQtPSOiQHP QDSĜSUi]GQLQRYêSURYR] 7\WR]PČQ\EXGRXXSĜHVĖRYiQ\Y þDVRYpP
SĜHGVWLKX QD MHGQRWQpP IRUPXOiĜL Ä7UYDOi ]PČQD GRSUDY\ OLQN\³ V GRSUDYFHP SĜHGHP
SURMHGQiQ\ D UHDOL]DFH SRåDGRYiQD Y WDNRYpP þDVRYpP SĜHGVWLKX DE\ GRSUDYFH PRKO
GRGUåHW SĜtVOXãQi XVWDQRYHQt ]iNRQD þ  6E 7UYDOp ]PČQ\ XYHGHQp OLQN\ Y SRþWX
QDVD]HQêFK DXWREXVĤ MHMLFK YêNRQĤ þDVRYêFK L NLORPHWULFNêFK PRKRX EêW SURYHGHQ\
pouze formou písemného dodatku k WpWRVPORXYČ
'RSUDYFHVH]DYD]XMHSURYiGČWQDOLQNiFK3,'SURYR]YêOXþQČDXWREXV\V jHGQRWQRXYQLWĜQt
úpravou pro obsluhu linek PID a s IXQNþQtP RGEDYRYDFtP ]DĜt]HQtP GOH SĜtORK\ þ  WpWR
VPORXY\ =D QHIXQNþQt Y\EDYHQt VH SRYDåXMH YtFH QHå  QHIXQNþQRVW RGEDYRYDFtFK
VWURMNĤ XPtVWČQêFK Y DXWREXVH QHER QHIXQNþQRVW RVWDWQtFK NRPSRQHQW SDOXEQt SRþtWDþ
PRELOQtSURGHMQt]DĜt]HQt MH-OLSUR]DMLãWČQtSURYR]XY\åDGRYiQR 3URYR]QtDWHFKQLFNRX
SĜLSUDYHQRVWWRKRWR]DĜt]HQtEXGH]DMLãĢRYDWGRSUDYFHQDYODVWQtQiNODG\
2]QDþHQt OLQN\ QD DXWREXVH PXVt EêW YåG\ Y souladu s SRGPtQNDPL OLFHQFH XGČOené
SĜtVOXãQêP GRSUDYQtP ~ĜDGHP 2]QDþHQt DXWREXVX PXVt RGSRYtGDW MHGQRWQČ SRXåtYDQpPX
R]QDþRYiQt GRSUDYQtFK SURVWĜHGNĤ 3,' v 3UD]H YþHWQČ R]QDþHQt DXWREXVĤ GRSUDYFH
SĜLGČOHQêPL HYLGHQþQtPL þtVO\ 7RWR R]QDþHQt VL GRSUDYFH ]DMLãĢXMH QD YODVWQt QiNODG\
PrRYR]Qt D WHFKQLFNRX SĜLSUDYHQRVW EXGH ]DMLãĢRYDW GRSUDYFH YH VYpP ]DĜt]HQt QD YODVWQt
QiNODG\ $XWREXV\ GRSUDYFH PXVt EêW YêUD]QČ R]QDþHQ\ REFKRGQt ILUPRX Qi]YHP 
GRSUDYFH D QD MHKR QiNODG\ PXVt EêW SRMLãWČQ\ Y souladu s REHFQČ ]iYD]QêPL SUiYQtPL
SĜHGSLV\.
'RSUDYFHRGSRYtGi]DĜiGQêWHFKQLFNêVWDYDY\EDYHQtDXWREXVĤ. povinnostem dopravce
QiOHåt]DMLãWČQtYQLWĜQtDYQČMãtþLVWRW\DXWREXVĤ
3RNXGGRSUDYFHY\XåtYiQČNWHUpSORFK\DXWREXVĤXUþHQêFKSURSURYR]Y PID pro reklamní
~þHO\ MH SRYLQHQ Y\åiGDW VL N WRPX SĜHGHP StVHPQê VRXKODV REMHGQDWHOH D REMHGQDWHOH
523,' 2EVDK D SURYHGHQt UHNODP\ QHVPt SRUXãRYDW SODWQp ]iNRQ\ 9\OHSRYiQt D
Y\YČãRYiQtQHYKRGQêFKY\REUD]HQtD QiSLVĤMH]DNi]iQR
Dopravce se zavazuje:
a) GRGUåRYDW6WDQGDUGNYDOLW\3,'NWHUêMHXYHGHQYSĜtOR]Hþ9 této smlouvy; objednatel
D REMHGQDWHO 523,' VL Y\KUD]XMH SUiYR ]PČQLW 6WDQGDUG NYDOLW\ 3,' V ~þLQQRVWt RG
GDWDY\KOiãHQt]HMPpQDYHYD]EČQD]PČQXREHFQČ]iYD]QêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
b) ]DEH]SHþLW Y souladu s SRGPtQNDPL XYiGČQêPL RGERUHP GRSUDY\ .Ò D 0+03
v SĜtOR]H NRQFHVQt OLVWLQ\ DE\ MHKR ĜLGLþL SĜL SURYR]RYiQt GRSUDY\ PČOL X sebe
následující platné doklady:
 GRNODG\RRSUiYQČQtN podnikání nebo jejich kopii,
 RVYČGþHQtRUHJLVWUDFLYR]LGOD

 Mt]GQtĜiGD]i]QDP RSURYR]XVLOQLþQtKR PRWRURYpKRYR]LGODV SUĤEČåQČYHGHQêPL
]i]QDP\MHGQRWOLYêFKMt]GQHER]MHGQRGXãHQê]i]QDPRSURYR]XDXWREXVXPČVWVNp
autobusové dopravy,

 PH]LQiURGQtDXWRPRELORYRXSRMLãĢRYDFtNartu
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)
r)

s)

SĜHGDW SĜHG X]DYĜHQtP VPORXY\ REMHGQDWHOL D REMHGQDWHOL 523,' VH]QDP DXWREXVĤ
XUþHQêFKSURSURYR]OLQN\3,'V SĜtVOXãQêPLWHFKQLFNêPL~GDMLMHGQRWOLYêFKDXWREXVĤ
]DEH]SHþLW Y\EDYHQt DXWREXVĤ SĜHGHSVDQêPL PDWHULiO\ RULHQWDFH OLQN\ D SRĜDGRYi
þtVOD  MHMLFK ĜiGQRX ~GUåEX D RFKUDQX SĜHG SRãNR]HQtP RGFL]HQtP D ]QLþHQtP
Dopravce se v SĜtSDGČ SRãNR]HQt QHER ]WUiW\ Y\EDYHQt ]DYD]XMH QHSURGOHQČ REVWDUDW
nové vybavení,
zajistit v SĜHGHSVDQpP UR]VDKX Y souladu s REHFQČ ]iYD]QêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\
pravidelné SRXþRYiQtVYêFKĜLGLþĤ
GRGUåRYDW SRGPtQN\ VWDQRYHQp SUR SĜHSUDYX QD OLQNiFK 3,' D ĜiGQp YHGHQt GHQQtFK
]i]QDPĤRYêNRQX
]DEH]SHþLW DE\ VH MHKR ĜLGLþL FKRYDOL N cestujícím s PD[LPiOQt YVWĜtFQRVWt D
SRVN\WRYDOL~þLQQRXSRPRFRUJiQĤPSĜHSUDYQtNRQWURO\
zaEH]SHþLW DE\ MHKR ĜLGLþL GRGUåRYDOL VWDQRYHQp SRGPtQN\ SUR SURYR] 3,' YþHWQČ
SĜHGSLVĤSUROLNYLGDFLQHKRGDãNRGY souladu s RGVWStVPP WRKRWRþOiQNX
SURMHGQiYDWDKUDGLWYHãNHUpSĜtSDGQpãNRG\Y]QLNOpY VRXYLVORVWLVHVYRMtþLQQRVWt
podávat denQt KOiãHQt Y\SUDYHQt DXWREXVĤ SURVWĜHGQLFWYtP DSOLNDFH 039QHW
QHMSR]GČMLGRYêMH]GXVSRMHNDåGpKRSURYR]QtKRGQHDKOiãHQtYãHFKPLPRĜiGQêFK
XGiORVWt SRUXFK QHKRG YêSDGNĤ SĜtSDGQČ SRVLORYêFK VSRMĤ QD OLQFH DSRG  EH]
]E\WHþQpKR RGNODGX REMHGQDWHOL 523,' QHMSR]GČML GR  KRG QiVOHGXMtFtKR
pracovního dne. V SĜtSDGČGRGDWHþQČREMHGQDQêFKRSHUDWLYQtFKSRVtOHQtVSRMĤQDOLQFH
QHMSR]GČML GR þDVX YêMH]GX SRVLORYpKR VSRMH 'RSUDYFH VH SĜLKOiVt GR DSOLNDFH
039'HVNWRS D ]DGi SĜtVWXSRYp ~GDMH SĜLGČOHQp REMHGQDWHOHP 523,' 3ĜtVWXSRYp
~GDMH D DSOLNDFL 039'HVNWRS GRGi REMHGQDWHO 523,' GRSUDYFL QD Y\åiGiQt YþHWQČ
SĜLKODãRYDFtDGUHV\XYHGHQpY þO;;,RGVWWpWRVPORXY\
Y\ĜL]RYDW D ĜHãLW YH VSROXSUiFL V REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' Ni]HĖVNp
SĜHVWXSN\ĜLGLþĤVWtåQRVWLQDĜLGLþHDSĜLSRPtQN\N nepravidelnosti v provozu,
]DEH]SHþLW SDUNRYiQt D RGVWDYRYiQt DXWREXVĤ Y GREČ SĜHG D SR YêNRQX SĜHGHSVDQpP
Mt]GQtP ĜiGHP D VRXNURPêFK YR]LGHO SUDFRYQtNĤ GRSUDYFH PLPR REUDWLãWČ YêVWXSQt
nástupní a nácestné zastávky PID, pokud se s majitelem (správcem) pozemku
nedohodne jinak,
GRGUåRYDW XVWDQRYHQt YãHFKSĜHGSLVĤSRN\QĤD VPČUQLFSĜHGiYDQêFKREMHGQDWHOHP D
REMHGQDWHOHP523,'DWêNDMtFtFKVHSURYR]RYiQtOLQHN3,']HMPpQDGRGUåRYiQtý61
EN 13816,
]DMLãĢRYDW RGSRYtGDMtFt SRGPtQN\ DE\ QHGRãOR N SĜHNURþHQt ]iNRQQp GpON\ SUDFRYQt
VPČQ\ QHER QHGRGUåHQt GpON\ RGSRþLQNX PH]L VPČQDPL X åiGQpKR MHKR ĜLGLþH
V SĜtSDGČ]MLãWČQtQHGRGUåHQtWRKRWRRGVWDYFHVPORXY\EXGHDXWREXVRNDPåLWČVWDåHQ
z provozu, jeho výkon nezaplacen a zárRYHĖSRYDåRYiQ]DQHRKOiãHQêYêSDGHN
LQIRUPRYDW SUĤEČåQČ REMHGQDWHOH D REMHGQDWHOH 523,' R WHOHIRQQtFK þtVOHFK QD
kterých s QtPEXGHPRåQp]DMLVWLWQHSĜHWUåLWêWHOHIRQQtVW\N
]DMLãĢRYDW SpþL R ]DVWiYNRYp SURVWRU\ YþHWQČ Y\EDYHQt ]DVWiYHN ]DVWiYNRYêFK
o]QDþQtNĤDY\YČãRYiQtSODWQêFK]DVWiYNRYêFKMt]GQtFKĜiGĤY souladu s þO;,,,WpWR
smlouvy,
XGUåRYDWSĜLPČĜHQRXSURYR]Qt]iORKXSURSĜtSDGYêSDGNX
konzultovat s REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' ]DĜD]HQt MHGQRWOLYêFK W\SĤ
DXWREXVĤ ]HMPpQD Y závislosti QD NDSDFLWČ SĜHSUDY\ RVRE SUĤFKRGQRVWL Y dopravním
V\VWpPXGDQpORNDOLW\NYDOLWČGRSUDY\DSRG
X]QiYDW SĜL NRQWUROQt þLQQRVWL SURYiGČQp REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' MDNR
SODWQêMt]GQt GRNODGNRQWUROQtSUĤND]SUDFRYQtNĤREMHGQDWHOHDREMHGQDWHOH52PID a
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SUĤND]N YêNRQXVWiWQtKRRGERUQpKRGR]RUXSRGOH]iNRQDþ 6ESUDFRYQtNĤ
NUDMVNpKR~ĜDGX6WĜHGRþHVNpKRNUDMH
t)
X]QiYDW SĜL SURYiGČQt SUĤ]NXPX Y DXWREXVH GRSUDYFH Ä3RYČĜHQt N SURYiGČQt
SUĤ]NXPXYDXWREXVH³SODWQpSRX]HV REþDQVNêPSUĤND]HPD IRUPXOiĜHPN SURYiGČQt
SUĤ]NXPXMDNRSODWQêMt]GQtGRNODG7RWRSRYČĜHQtEXGHPtWYåG\RPH]HQRXþDVRYRX
platnost uvedenou v Ä3RYČĜHQtN SURYiGČQtSUĤ]NXPĤYDXWREXVH³
7. 'RSUDYFH StVHPQČ VGČOt REMHGQDWHOL D REMHGQDWHOL 523,' REMHP REGUåHQêFK WUåHE ]D
]GDĖRYDFtREGREt PČVtF YåG\GRGQHQiVOHGXMtFtKRPČVtFH
8. 3RYLQQRVW GRSUDYFH X]DYĜtW VPORXYX GOH þO VIII. odst. 5. nezbavuje dopravce práva
SURYiGČW SĜHSUDYQt NRQWUROX YODVWQtPL VLODPL QHER MLQêP VXEMHNWHP 9 WRP SĜtSDGČ MH
GRSUDYFH SRYLQHQ ]DMLVWLW Y\ãNolení z 7DULIX 3,' D 6POXYQtFK D SĜHSUDYQtFK SRGPtQHN
v UR]VDKXRGSRYtGDMtFtP]NRXãFHSĜHSUDYQtKRNRQWURORUD'RSUDYQtKRSRGQLNXKOP3UDK\
DV 3ĜLUiåN\ ] Mt]GQpKR VSDGDMt GR UHåLPX GČOE\ WUåHE VWDQRYHQêP 523,' 9 SĜtSDGČ
]DMLãWČQt SĜHSUDYQt NRQWURO\ MLQêP VXEMHNWHP QHER YODVWQtPL SRYČĜHQêPL SUDFRYQtN\
GRSUDYFH MH GRSUDYFH SRYLQHQ ]DMLVWLW åH REMHGQDWHO 523,' EXGH PtW VPOXYQČ ]DMLãWČQi
SUiYDNHNRQWUROHWDNWR]DMLãĢRYDQpSĜHSUDYQtNRQWURO\DSĜtVWXSXN MHMtPYêVOHGNĤP SRþHW
NRQWURO WHUPtQ\ OLQN\ SRþHW ]iFK\WĤ FHVWXMtFtFK EH] SODWQpKR Mt]GQtKR GRNODGX D SRþHW
XORåHQêFK]DSODFHQêFKDY\PiKDQêFKSĜLUiåHN 7DNWR]DMLãĢRYDQiSĜHSUDYQtNRQWURODPXVt
EêW]DORåHQDQDVWHMQêFKSULQFLSHFKMDNRMHGQRWQiSĜHSUDYQtNRQWUROD3,'
9. Dopravce je povinen na viditelnéP PtVWČ YH YR]LGOH XPtVWLW R]QiPHQt SUR FHVWXMtFt R
SRYČĜHQt 'RSUDYQtKR SRGQLNX KO P 3UDK\ DV SRSĜtSDGČ MLQpKR VPOXYQtKR VXEMHNWX
k SURYiGČQtSĜHSUDYQtNRQWURO\QDMtPSURYR]RYDQêFKOLQNiFKSĜL]DKiMHQtSURYR]XYR]LGOD
toto oznámení kontrolovat a zjLãWČQp VNXWHþQRVWL GHQQČ SRWYU]RYDW GR ]i]QDPĤ R SURYR]X
vozidla.
10. 2VWDWQtSRYLQQRVWLGRSUDYFH YVRXODGXVý61 
a) =DY\YČãHQtYãHFKMt]GQtFKĜiGĤ GiOHMHQÄ-ě³ DLQIRUPDþQtFKYêYČVHNSURFHVWXMtFt
QD]DVWiYNRYêFKVORXSFtFKYHVYpVSUiYČQHERPDMHWNX odpovídá dopravce. Jsou-li tyto
VORXSN\ SRXåtYiQ\ L RVWDWQtPL GRSUDYFL XPRåQt MLP XPtVWČQt -ě D LQIRUPDþQtFK
YêYČVHNY rámci vlastního vybavení zastávkového sloupku.
b) Dopravce se zavazuje spolupracovat s objednatelem ROPID v oblasti jednotných
þtVHOQtNĤ Y\XåtYDQêFK SUR GDWRYp VRXERU\ -ě D SUR NRPSRQHQW\ RGEDYRYDFtKR D
LQIRUPDþQtKRV\VWpPX GiOHMHQÄ2,6³ YUiPFLFHOp3,'
c) Dopravce se zavazuje koordinovat s objednatelem ROPID zadávání podmínek pro
WYRUEX D YêYRM QRYpKR VRIWZDUH SUR -ě YþHWQČ SRWĜHE FHORVWiWQtKR LQIRUPDþQtKR
V\VWpPX-ě2,6SĜHSUDYQtDGRSUDYQtSUĤ]NXP\DSĜtSDGQpGDOãtSURJUDP\YREODVWL
jednotného systému PID.
d) 'RSUDYFH EXGH REMHGQDWHOL 523,' SUĤEČåQČ SĜHGiYDW SURYR]Qt QRUP\ SĜtPR
VRXYLVHMtFt VH ]DMLãĢRYiQtP SURYR]X D SĜtSUDYRX GRSUDYQtFK RSDWĜHQt 'RSUDYFH VH
]DYD]XMH SĜHGORåLW REMHGQDWHOL 523,' NH VWDQRYLVNX D V GRVWDWHþQêP þDVRYêP
SĜHGVWLKHP QH]E\WQêP N SURMHGQiQt NRQNUpWQtKR SĜtSDGX LQYHVWLþQt D UHNRQVWUXNþQt
DNFH GRSUDYFH PDMtFt YOLY QD GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUX GHOãt QHå  PČVtFH NWeré mají
vliv na provoz linek PID.
e) 'RSUDYFHVH]DYD]XMHåHGRSUDYQtYêNRQ\MHPRåQRSOQLWSRX]HQDWUDVHOLQN\DYþDVH
uvedeném v -ě 7DWR SRYLQQRVW VH Y]WDKXMH L QD GRSUDYQt YêNRQ\ SOQČQp QD
RGNORQČQêFKWUDViFKOLQHND]GUåHQtY\YRODQêFKQDUXãHQtPSURYRzu.
f) 'RSUDYFH VH ]DYD]XMH åH Mt]GD GRSUDYQtKR SURVWĜHGNX SR WUDVH EXGH Ĝt]HQD -ě YH
NWHUpPMHXYHGHQþDVRGMH]GX]YêFKR]t]DVWiYN\]NRQWUROQtKRERGXDþDVSĜtMH]GXQD
NRQHþQRX]DVWiYNX
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g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)
n)

'RSUDYFHVH]DYD]XMHåHNRQWUROQtERG\EXGRX UR]ORåHQ\SRWUDVH tak, aby byly pro
ĜLGLþH GRSUDYQtKR SURVWĜHGNX Y GRVWDWHþQp PtĜH YRGtWNHP SUR GRGUåRYiQt -ě D SUR
EH]SHþQêDURYQRPČUQê]SĤVREMt]G\'RSUDYFHVH]DYD]XMHåHQiFHVWQi]DVWiYNDNGH
VHGRSUDYQtSURVWĜHGHNQDSRMXMHQDWUDVXOLQN\QHER]Qt]DWDKXMHMHSUR WHQWRSĜtSDG
NRQWUROQtPERGHPDY]WDKXMtVHQDQLYãHFKQDXVWDQRYHQtRNRQWUROQtPERGČ
9 SĜtSDGČ PLPRĜiGQp VLWXDFH UHVSHNWLYH QHKRG\ GRSUDYQtKR SURVWĜHGNX ]DMLVWt
GRSUDYFH QD OLFHQþQČ SURYR]RYDQêFK OLQNiFK 3,' SĜtVOXãQi RGSRYtGDMtFt GRSUDYQt
RSDWĜHQtY VRXþLQQRVWLV NRRUGLQDþQtVOXåERX523,'Y]iYLVORVWLQDNRQNUpWQtSURYR]Qt
VLWXDFL D W\WR YêNRQ\ VH EXGRX ]DSRþtWiYDW GR SOQČQt VPORXY\ 3URND]DWHOQp
QHSĜHGYtGDWHOQp QiNODG\ ]D W\WR YêNRQ\ SURYHGHQp QDG URþQt REMHP SOQČQt EXGRX
GRSUDYFLXKUD]HQ\YHYêãLHNRQRPLFN\RSUiYQČQêFKQiNODGĤXYHGHQêFKYSĜtOR]Hþ
SURGDQRXOLQNX]DSĜHGSRNODGXåHSURWRNRORY\ãHWĜHQtQHVWDQRYtSĜtþLQXKDYiULHQD
VWUDQČGRSUDYFH
'RSUDYFH MH SRYLQHQ Y QHMNUDWãtP WHFKQRORJLFN\ PRåQpP þDVH RGVWUDQLW SURVWRM
vlastního dopravního pURVWĜHGNX
'RSUDYFH MH SRYLQHQ VH]QiPLW YãHFKQ\ VYp SURYR]Qt ]DPČVWQDQFH V SUiY\ D
SRYLQQRVWPL NRQWUROQtFK RUJiQĤ objednatele a objednatele ROPID a s povinností
XPRåQLW WČPWR RUJiQĤP SURYiGČW NRQWURO\ D QD MHMLFK Y\]YiQt SĜHGORåLW SĜtVOXãQp
doklady.
DopraYFH MH SRYLQHQ XPRåQLW SRYČĜHQêP NRQWUROQtP ]DPČVWQDQFĤP REMHGQDWHOH D
REMHGQDWHOH 523,' SURYiGČQt NRQWUROQt þLQQRVWL ]SĤVREHP D Y UR]VDKX VWDQRYHQpP
touto smlouvou.
'LVSHþHUVNpĜt]HQtMHYSURYR]XQDGĜD]HQR-ě
Dopravce se zavazuje poskytovat cestujícím LQIRUPDFHRSURYR]XD-ě3,'
'RSUDYFH MH SRYLQHQ GRGUåRYDW REHFQČ ]iYD]Qp SUiYQt SĜHGSLV\ D WHFKQLFNp QRUP\
Y]WDKXMtFtVHQDSURYR]RYiQtSURVWĜHGNĤKURPDGQpGRSUDY\RVRE
ýOiQHN;.
3ĜHSUDYQtSRGPtQN\

1.

2.

1DYãHFKOLQNiFKSURYR]RYDQêFKY UiPFL3,'SODWtY\KOiãND0LQLVWHUVWYDGRSUDY\DVSRMĤ
ý5þ 175/2000 Sb., o SĜHSUDYQtPĜiGXSURYHĜHMQRXGUiåQtDVLOQLþQtRVREQtGRSUDYXSODWQp
6POXYQt SĜHSUDYQt SRGPtQN\ XYHGHQp QD www.ropid.cz) a ostatní tarifní podmínky
uvedené v þO;,WpWRVmlouvy.
3ĜHSUDYQt NRQWUROX QD OLQNiFK SURYR]RYDQêFK Y UiPFL 3,' ]DMLãĢXMt RSUiYQČQp RVRE\
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. vybavené kontrolním odznakem a kontrolním
SUĤND]HP QD ]iNODGČ X]DYĜHQp GRKRG\ PH]L GRSUDYFHP D 'RSUDYQtP SRGQLNHP KO P
Prahy, DVSRSĜtSDGČGDOãtVXEMHNW\QD]iNODGČVPORXY\DYVRXODGXV platnými právními
SĜHGSLV\ 3ĜHSUDYQt NRQWUROD ]DMLãWČQi MLQêP GDOãtP VXEMHNWHP SRGOpKi VFKYiOHQt
objednatele a objednatele ROPID.
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ýOiQHN;,.
Tarifní podmínky
1.

2.

3.
4.

7DULI3,'Y\KODãXMHQD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHREMHGQDWHODQD~]HPt+03REMHGQDWHO
523,' 'RSUDYFH VH ]DYD]XMH ĜtGLW VH QD VYêFK OLFHQþQČ SURYR]RYDQêFK OLQNiFK 3,'
platným Tarifem PID, který je uveden v SĜtOR]HþVPORXY\
Tarif PID sestavuje v souladu s cenovou regulací MinisterstYD ILQDQFt ý5 D UHJXODFHPL
k QLPåMVRXRSUiYQČQ\NUDMH523,'YHVSROXSUiFLVH6WĜHGRþHVNêPNUDMHP=PČQ\WDULIX
SĜHGiYiREMHGQDWHO523,'GRSUDYFLY HOHNWURQLFNpSRGREČ=PČQ\7DULIX3,' VYêMLPNRX
]PČQ\ NWHUi ]DNOiGi ]PČQX YêQRVĤ  QH]DNOiGDMt SRYLQQRVW k X]DYĜHQt VDPRVWDWQpKR
GRGDWNXWpWRVPORXY\DOHEXGRXMHGQtP]H]PČQRYêFKERGĤSUYQtKRQiVOHGXMtFtKRGRGDWNX
SRNXGEXGH]MLQpKRWLWXOXQHå]GHXYHGHQpKRVHVWDYHQ
'RSUDYFH VH ]DYD]XMH QD VYêFK OLFHQþQČ SURYR]RYDQêFK OLQNiFK 3,' X]QiYDW ]D SODWQp
jízdní doklady jednotné jízdní doklady PID uvedené v Tarifu PID.
Tarif PID je v souladu s &HQRYêP YêPČUHP 0) ý5 SODWQêP SUR SĜtVOXãQp REGREt
'RSUDYFHQHQtRSUiYQČQåiGDWRNRPSHQ]DFH] GĤYRGXSRVN\WRYiQtVOHYGOH&90)9OLY
SRVN\WRYiQt WČFKWR VOHY MH ]RKOHGQČQ YH YêFKR]tP ILQDQþQtP PRGHOX D kompenzace
z SRVN\WRYiQtWČFKWRVOHYPXEXGHXKUD]HQDY UiPFL~KUDG\NRPSHQ]DFHSRGOHþO9,D9,,
této smlouvy.
ýOiQHN;,,.
'RSUDYQtSURVWĜHGN\

1.

2.

3.

4.
5.
6.

$XWREXV GHOãt QHå  PHWUĤ PXVt EêW RSDWĜHQ QHMPpQČ  GYHĜPL X NORXERYêFK GRSUDvních
SURVWĜHGNĤ QHMPpQČ  GYHĜPL RWHYtUDQêPL ] PtVWD ĜLGLþH SRSĜtSDGČ SR RGEORNRYiQt
ĜLGLþHP RYOiGDQêPL FHVWXMtFtPL $XWREXV PXVt EêW Y\EDYHQ RGEDYRYDFtP ]DĜt]HQtP
uvedeným v SĜtOR]HþWpWRVPORXY\
$XWREXV\Y\MtåGČMtFtQDWUDĢEXGRXSĜLY\SUDYHQtQDWUDĢ]YHQNXL]HYQLWĜþLVWpV výjimkou
REGREt NG\ YHQNRYQt WHSORW\ NOHVDMt SRG ERG PUD]X Y WRPWR REGREt PĤåH EêW þLãWČQt
SURYiGČQRSRX]HÄVXFKRXFHVWRX³ 
V provozu musí být v DXWREXVH ]D VQtåHQp YLGLWHOQRVWL YåG\ SRXåtYiQR KODYQt RVYČWOHQt
Autobus nHVPt Y\MHW QD WUDĢ V YDGQêP KODYQtP RVYČWOHQtP Y SĜtSDGČ SRUXFK\ WRKRWR
RVYČWOHQt QD WUDWL O]H SĜHSUDYRYDW FHVWXMtFt VH ]DSQXWêP QRX]RYêP RVYČWOHQtP GR GRE\
YêPČQ\ QHER RSUDY\ KODYQtKR RVYČWOHQt 7RWR XVWDQRYHQt QHSODWt SUR DXWREXV\ NGH SODWt
jiné podmínN\ SUR RVYČWOHQt YQLWĜNX DXWREXVX ]D Mt]G\ Y WRPWR SĜtSDGČ UR]KRGXMH ĜLGLþ
podle provozních podmínek.
Dopravce se zavazuje odsouhlasit s REMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,'SURYR]QtSRWĜHE\
SRþWXYR]LGHO
2VWDWQt SRåDGDYN\ QD Y]KOHG D Y\EDYHQt YR]LGHO MVRX uvedeny ve Standardu kvality PID,
který je uveden v SĜtOR]Hþ. 9 této smlouvy.
6XEGRGiYN\GRSUDYQtFKYêNRQĤMLQêPVXEMHNWHPMVRXobjednatelem a objednatelem ROPID
SRYROHQ\ 6XEGRGiYND Pi YãDN SRX]H IRUPX VXENRQWUDNWDFH YR]LGOD QHER VXENRQWUDNWDFH
vozidla a ĜLGLþH3URY\ORXþHQtSRFK\EQRVWtVHVWDQRYtåHY SĜtSDGČVXEGRGiYN\GRSUDYQtFK
YêNRQĤ QHMVRX QLMDN GRWþHQ\ SRYLQQRVWL GRSUDYFH Y\SOêYDMtFt ] této smlouvy, zejména
v þiVWL GRGUåHQt NYDOLWDWLYQtFK SRåDGDYNĤ QD YR]LGOR D Y\EDYHQt RGEDYRYDFtP D
LQIRUPDþQtP V\VWpPHP D YR]LGOR PXVt EêW R]QDþHQR DOHVSRĖ QiKUDGQtP ]SĤVREHP
LGHQWLILNDþQtPL QiOHåLWRVWPL GUåLWHOH OLFHQFH ± WM REFKRGQt MPpQR D ,ý2 GUåLWHOH OLFHQFH
Dopravce je povinen o subdodávkách informovat objednatele a objednatele ROPID (jméno
VXEGRGDYDWHOH þtVOR OLQN\ 3,' GDWXP SRþHW NP  YåG\ GR  SUDFRYQtKR GQH PČVtFH ]D
PČVtF
SĜHGFKR]t
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ýOiQHN;,,,.
=DVWiYN\DY\EDYHQt]DVWiYNRYêFK]DĜt]HQt
1.
2.
3.

4.
5.

=DVWiYND PXVt EêW Y\EDYHQD SRGOH REHFQČ ]iYD]QêFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ D SRåDGDYNĤ
objednatele a objednatele ROPID z hlediska poWĜHEV\VWpPX3,'
1D NDåGp ]DVWiYFH PXVt EêW Y\YČãHQ\ SODWQp Mt]GQt ĜiG\ V výjimkou výstupních zastávek
SĜtVOXãQêFKOLQHN=DY\YČãHQtMt]GQtFKĜiGĤDMHMLFKDNWXDOL]DFLRGSRYtGiGRSUDYFH
=DVWiYNRYp Mt]GQt ĜiG\ GiOH MHQ Ä=-ě³  X DXWREXVRYp GRSUDY\ PXVt obsahovat údaje
SRåDGRYDQp SĜtVOXãQêPL REHFQČ ]iYD]QêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ SRSĜtSDGČ LQIRUPDFH R
MLQêFK~GDMtFKGĤOHåLWêFKSURFHVWXMtFtKRV YêMLPNRXYêVWXSQtFK]DVWiYHNSĜtVOXãQêFKOLQHN
Vzhledem k jednotnosti informací v rámci systému PID je dopravce povinen tiskovou
SRGREX=-ěSURMHGQDWV objednatelem ROPID.
ÒNOLGD~GUåEX]DVWiYN\MHSRYLQHQ]DMLVWLWYODVWQtNQHERVSUiYFH]DVWiYNRYpKRSURVWRUXDMH
]DVWDY]DVWiYN\]RGSRYČGQê
2VWDWQtSRåDGDYN\QDY]KOHGDY\EDYHQt]DVWiYNRYêFK]DĜt]HQtMVRXXYHGHQ\ ve Standardu
kvality PID, který je uveden v SĜtOR]Hþ. 9 této smlouvy.
ýÈ67â(67È

9\KRGQRFHQtDNRQWURODSOQČQt=96ILQDQþQtNRQWURODYêNRQVWiWQtKRRGERUQpKRGR]RUX
nakládání s údaji
ýOiQHN;,9.
9\KRGQRFHQtDNRQWURODSOQČQtVPORXY\
1.

2.

3.
4.

9\KRGQRFHQt SOQČQt WpWR VPORXY\ MH SURYiGČQR REMHGQDWHOHP D REMHGQDWHOHP 523,' QD
]iNODGČ
a) SRGNODGĤNWHUpPXSRVN\WQRXRVWDWQt~þDVWQtFLVPORXY\ QDSĜSĜLSRPtQN\NSURYR]X
linek),
b) SĜHSUDYQtFKSUĤ]NXPĤ
c) YêYRMHWUåHE
d) GDOãtFKSURND]DWHOQêFK]MLãWČQt
6POXYQt VWUDQ\ VH GRKRGO\ åH Y SĜtSDGČ ]PČQ\ SĜHSUDYQtFK HNRQRPLFNêFK GRSUDYQtFK
QHERWDULIQtFKSRGPtQHNþLMLQêFKGĤOHåLWêFKSRGPtQHNSURSOQČQt]iYD]NXYHĜHMQpVOXåE\
EXGH SOQČQt VPORXY\ Y\KRGQRFHQR EH] ]E\WHþQêFK SUĤWDKĤ Y termínech dohodnutých
VPOXYQtPL VWUDQDPL WDN DE\ GRãOR N dRVWDWHþQpPX ILQDQþQtPX D IXQNþQtPX ]DMLãWČQt
provozu linky.
.RQWUROD GRSUDYQtFK YêNRQĤ D NRQWUROD SOQČQt XVWDQRYHQt VPORXY\ D MHMtFK SĜtORK MH
SURYiGČQDSRYČĜHQêPLSUDFRYQtN\REMHGQDWHOHDREMHGQDWHOH523,'
'RSUDYFH MH SRYLQHQ XPRåQLW SRYČĜHQêP SUDFRYQtNĤm objednatele a objednatele ROPID
SURYiGČQtNRQWUROQtþLQQRVWLSĜHGHSVDQêP]SĤVREHPDYHVWDQRYHQpPUR]VDKX
ýOiQHN;9.
)LQDQþQtNRQWURODYêNRQVWiWQtKRRGERUQpKRGR]RUX

1.

'RSUDYFH EHUH QD YČGRPt åH SRVN\WRYiQt SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ GRSUDYFL QD ]iNODGČ WpWR
smlouvy SRGOpKi ILQDQþQt NRQWUROH SRGOH ]iNRQD þ 6E R ILQDQþQt NRQWUROH YH
]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
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2.

3.

'RSUDYFH EHUH QD YČGRPt åH QD QHRSUiYQČQp SRXåLWt QHER]DGUåHQt SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ
6WĜHGRþHVNpKR NUDMH D +03 SRVN\WQXWêFK GRSUDYFL REMHGQDWHOHP D objednatelem ROPID
QD ]iNODGČ WpWR VPORXY\ VH Y]WDKXMH XVWDQRYHQt   ]iNRQD þ 6E R
UR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
'RSUDYFH MH SRYLQHQ XPRåQLW SĜtVOXãQpPX GRSUDYQtPX ~ĜDGX YêNRQ VWiWQtKR RGERUQpKR
dozoru.
ýOiQHN;9,.
Nakládání s údaji

1.

2.

3.

4.

6POXYQtVWUDQ\YêVORYQČVRXKODVtV tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
VPOXY &(6  YHGHQp KO P 3UDKRX NWHUi MH YHĜHMQČ SĜtVWXSQi D NWHUi REVDKXMH ~GDMH
o VPOXYQtFKVWUDQiFKSĜHGPČWXVPORXY\þtVHOQpR]QDþení této smlouvy a datum podpisu.
6PORXYDEXGHXYHĜHMQČQDY 5HJLVWUXVPOXYGOH]iNRQDþ6E
8YHĜHMQČQtWpWRVPORXY\SRGOH]iNRQDþ6ER]YOiãWQtFKSRGPtQNiFK~þLQQRVWL
QČNWHUêFK VPOXY XYHĜHMĖRYiQt WČFKWR VPOXY D R UHJLVWUX VPOXY ]iNon o registru smluv),
]DMLVWt RUJDQL]DFH 523,' 6PORXYD EXGH WDNWR XYHĜHMQČQD Y SOQpP ]QČQt V výjimkou
LQIRUPDFtNWHUpQHO]HSRVN\WQRXWSĜLSRVWXSXSRGOHSĜHGSLVĤXSUDYXMtFtFKVYRERGQêSĜtVWXS
k informacím.
S údaji, které objednatel a objednatel ROPID oEGUåtRGGRSUDYFHY souvislosti s SĜHGPČWHP
této smlouvy, je povinen nakládat jako s LQIRUPDFHPL GĤYČUQêPL PĤåH MLFK Y\XåtYDW
YêKUDGQČN ~þHOĤPY\SOêYDMtFtP] WpWRVPORXY\DQHQtRSUiYQČQMHEH]VRXKODVXGRSUDYFH
]YHĜHMĖRYDWDQLMHVGČORYDWWĜHWtPRVREiP
8VWDQRYHQtRGVWWRKRWRþOiQNXVHQHY]WDKXMHQDSRVN\WRYiQtLQIRUPDFtMHåMHREMHGQDWHO
D REMHGQDWHO 523,' SRYLQHQ SRVN\WQRXW SRGOH ]iNRQD þ  6E R VYRERGQpP
SĜtVWXSX N LQIRUPDFtP YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ D QD SRVN\WRYiQt LQIRUPDFt
konWUROQtPRUJiQĤPY souladu s SODWQêPLREHFQČ]iYD]QêPLSUiYQtPLSĜHGSLV\
ýOiQHN;9,,.
8NRQþHQtVPORXY\

1.

2.

3.

6PORXYD PĤåH EêW XNRQþHQD StVHPQRX GRKRGRX VPOXYQtFK VWUDQ D WR N  OHGQX
NDOHQGiĜQtKR URNX QHER NH GQL FHORVWiWQt ]PČQ\ Mt]GQtFK ĜiGĤ Y\KOiãHQp 0LQLVWHUVWYHP
dopravy.
6POXYQt VWUDQ\ MVRX RSUiYQČQ\ WXWR VPORXYX Y\SRYČGČW D WR ] GĤYRGĤ XYHGHQêFK
v RGVWDYFLDWRKRWRþOiQNX9êSRYČćVPORXY\PXVtEêWUHDOL]RYiQDStVHPQRXIRUPRXD
MHMt~þLQN\PRKRXQDVWDWSRX]HNHGQLY\KOiãHQp]PČQ\Mt]GQtKRĜiGXSRNXGE\ODYêSRYČć
VPORXY\GRUXþHQDGUXKpVPOXYQtVWUDQČDOHVSRĖPČVtFĤSĜHGHP9êSRYČćVHSRYDåXMH]D
GRUXþHQRXLY SĜtSDGČåHSĜtVOXãQiVPOXYQtVWUDQDRGPtWQHStVHPQRXYêSRYČć SĜHY]tWDWR
GQHPWRKRWRRGPtWQXWt9êSRYČćVHSRYDåXMH]DGRUXþHQRXGHViWpKRGQHRGHGQe oznámení
RXORåHQt]iVLON\QDSRãWČLNG\åQHE\ODSĜtVOXãQêP~þDVWQtNHPVPORXY\SĜHY]DWD
2EMHGQDWHO D REMHGQDWHO 523,' MH RSUiYQČQ WXWR VPORXYX Y\SRYČGČW ] následujících
GĤYRGĤ
a) v SĜtSDGČ ]WUiW\ RSUiYQČQt N SURYR]RYiQt YHĜHMQp DXWREXVRYp GRSUDY\ NRQFHse,
OLFHQFH SRGOH]YOiãWQtFKSĜHGSLVĤ ]iNRQþ6ERVLOQLþQtGRSUDYČYH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ ]HVWUDQ\GRSUDYFH
b) SĜHUXãHQt SRVN\WRYiQtGRSUDYQt REVOXåQRVWL SRGOHWpWRVPORXY\]H]DYLQČQt GRSUDYFH
DOHVSRĖSRGREXGQĤ'RSUDYFHQHQtRGSRYČGQê]DSĜHUXãHQtSRVN\WRYiQtGRSUDYQt
REVOXåQRVWLSRGOHWpWRVPORXY\MH-OL]SĤVREHQRY GĤVOHGNXY\ããtPRFL=DY\ããtPRF
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4.

5.

VHSRYDåXMt]HMPpQDåLYHOQpXGiORVWLSRåiUH[SOR]HDVWiYND]DPČVWQDQFĤY\KOiãHQi
RGERURYêPL RUJDQL]DFHPL SĤVREtFtPL X GRSUDYFH pokud dopravce, byl-li
s GRVWDWHþQêP SĜHGVWLKHP R VWiYFH LQIRUPRYiQ YH VSROXSUiFL V objednatelem a
REMHGQDWHOHP523,'SĜLMDORSDWĜHQtN minimalizaci dopadu takové stávky;
c) SĜL QHX]DYĜHQt ]H VWUDQ\ GRSUDYFH WĜHED MHQ QČNWHUp ]H VPOXY QH]E\WQêFK SUR
fungování systému uvedených v þO. VIII. odst. 3., 4., 5. nebo 6.
'RSUDYFH MH RSUiYQČQ WXWR VPORXYX Y\SRYČGČW MH-li objednatel v prodlení s hrazením
MDNpKRNROLY SHQČåLWpKR ]iYD]NX GHOãtP QHå  GQĤ Y SĜtSDGČ åH WHQWR SHQČåLWê ]iYD]HN
QHE\OXKUD]HQDQLSĜHVStVHPQou výzvu v QiKUDGQtOKĤWČGQĤRGHGQHGRUXþHQtYê]Y\
2EMHGQDWHOLREMHGQDWHO523,'PDMtGiOHSUiYRMHGQRVWUDQQČY\SRYČGČWWXWRVPORXYXSĜHG
VNRQþHQtP VMHGQDQp GRE\ StVHPQRX YêSRYČGt V YêSRYČGQt OKĤWRX  NDOHQGiĜQtFK PČVtFĤ
NWHUi SRþtQi EČåHW SUYQtP GQHP PČVtFH QiVOHGXMtFtKR SR PČVtFL Y QČPå E\OD YêSRYČć Y
StVHPQpIRUPČGRUXþHQDGUXKêPVPOXYQtPVWUDQiPYSĜtSDGČåHVHREMHGQDWHODREMHGQDWHO
523,' UR]KRGQRX X]DYĜtW VPORXYX QD YHĜHMQp VOXåE\ YH YHĜHMQp DXWREXVRYp GRSUDYČ QD
]iNODGČ QDEtGNRYpKR Ĝt]HQt SRVWXSHP SRGOH þO  1DĜt]HQt  D WXWR VNXWHþQRVW
StVHPQČ R]QiPt GRSUDYFL DOHVSRĖ  PČVtFĤ SĜHG SĜHGSRNOiGDQêP ]DKiMHQtP SOQČQt QD
]iNODGČ WpWR QRYp VPORXY\ R YHĜHMQêFK VOXåEiFK 3ĜtVOXãQê REMHP GRSUDYQtFK YêNRQĤ VH
QHPXVt]RKOHGĖRYDWSURYêSRþHWRGFK\ON\RGSĜHGSRNOiGDQpKRREMHPXGRSUDYQtFKYêNRQĤ
SRGOH þO ,, RGVW  D  9êSRYČć VH SRYDåXMH ]D GRUXþHQRX L Y SĜtSDGČ åH SĜtVOXãQê
~þDVWQtN VPORXY\ RGPtWQH YêSRYČć SĜHY]tW D WR GQHP WRKRWR RGPtWQXWt 9êSRYČć VH
SRYDåXMH ]D GRUXþHQRXGHViWpKR GQH RGH GQH R]QiPHQt R XORåHQt ]iVLON\ QD SRãWČ L NG\å
QHE\ODSĜtVOXãQêP~þDVWQtNHPVPORXY\SĜHY]DWD
ýOiQHN;9,,,.
=PČQDY\PH]HQt]iYD]NXYHĜHMQpVOXåE\

1.

2.

3.

4.

6POXYQt VWUDQ\ MVRX SRYLQQ\ SRVWXSHP SRGOH þO ,, ,,, 9 D 9, WpWR VPORXY\ X]DYĜtW
dodatek k WpWR VPORXYČ NWHUê Y\PH]t ]iYD]HN YHĜHMQp VOXåE\ D SĜHGEČåQê RGKDG
NRPSHQ]DFHSURREGREtNDOHQGiĜQtFKOHWDå
'RGDWHNPXVtREVDKRYDWDOHVSRĖQiVOHGXMtFtVPOXYQtXMHGQiQt
a) UR]VDK REMHGQDQêFK GRSUDYQtFK YêNRQĤ Y ]iYD]NX D MHMLFK þDVRYp D YČFQp Y\PH]HQt
pro období SĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNX
b) SĜHGEČåQêRGKDGNRPSHQ]DFHSURREGREtSĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNX
c) VWDQRYHQtPČVtþQtYêãH]iORKRYêFKSODWHESURREGREtSĜtVOXãQpKRNDOHQGiĜQtKRURNX
3RNXG VH VNXWHþQp QiNODG\ QHER VNXWHþQp YêQRV\ RGFKêOt RG YêFKR]tFK QiNODGĤ QHER
YêFKR]tFKYêQRVĤ PĤåHGRMtW NH]PČQČYêãHNRPSHQ]DFHSRX]H]DSRGPtQHNXYHGHQêFK
v þO9RGVWDþO9,RGVWDYWČFKWRSĜtSDGHFKMVRXREMHGQDWHODREMHGQDWHO523,'
RSUiYQČQLY\åDGRYDWGRORåHQtWČFKWRVNXWHþQRVWtYêND]\XYHGHQêPLY þOVII., odst. 9. a to
jen v SĜtSDGHFK åH ]PČQ\ QiNODGĤ QHER YêQRVĤ QHPRKO GRSUDYFH Y RNDPåLNX X]DYĜHQt
smlouvy s RKOHGHPQD]QiPpVNXWHþQRVWLSĜHGYtGDW
3R GREX WUYiQt VPORXY\ QHVPt FHONRYi URþQt YêãH Y\SOiFHQêFK NRPSHQ]DFt SĜHViKQRXW
þiVWNXY MHMtPåGĤVOHGNXE\SRGtOþLVWpKRSĜtMPXN SURYR]QtPDNWLYĤPSĜHYêãLOPD[LPiOQt
dovolenou míru výnosu na kapitál.
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ýÈ676('0È
Úrok z SURGOHQtVPOXYQtVDQNFH]iYČUHþQiXMHGQiQt
ýOiQHN;,;.
Úrok z prodlení
1.

2.

3.

4.

V SĜtSDGČ åH REMHGQDWHO QHER REMHGQDWHO 523,' SOQt RSRåGČQČ ILQDQþQt ]iYD]N\ YĤþL
dopravci vyplývající z této smlouvy, je objednatel nebo objednatel ROPID povinen zaplatit
GRSUDYFL~URN]SURGOHQtYHYêãLGOHSUiYDREþDQVNpKR
V SĜtSDGČ åH GRSUDYFH SOQt RSRåGČQČ ILQDQþQt ]iYD]N\ YĤþL REMHGQDWHOL QHER REMHGQDWHOL
ROPID vyplývající z této smlouvy, je dopravce povinen zaplatit objednateli nebo
REMHGQDWHOL 523,' QD MHKR ~þHW ~URN ] SURGOHQt YH YêãL  SURPLOH GHQQČ ]H ]DGUåHQêFK
ILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤQHMYêãHYãDNGRYêãH]DGUåHQêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ
V SĜtSDGČåHGRSUDYFH SRXåLMHILQDQþQtSURVWĜHGN\QD~KUDGXNRPSHQ]DFHY]QLNOp] SOQČQt
=96QD~]HPt6WĜHGRþHVNpKRNUDMHD+03Y rozporu s touto smlouvou, je dopravce povinen
]DSODWLW REMHGQDWHOL D REMHGQDWHOL 523,' QD MHKR ~þHW ~URN ] SURGOHQt YH YêãL  promile
GHQQČ ] neopráYQČQČ SRXåLWêFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ QHMYêãH YãDN GR YêãH QHRSUiYQČQČ
SRXåLWêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ
ÒURN ] SURGOHQt GOH RGVW  D  WRKRWR þOiQNX NWHUê Y MHGQRWOLYpP SĜtSDGČ QHSĜHNURþt
1 000 .þREMHGQDWHODREMHGQDWHO523,'GRSUDYFLQHXORåt
ýOiQHN;;.
Smluvní pokuty

1.

2.

3.

V SĜtSDGČ QHGRGUåHQt QtåH XYHGHQêFK ]iYD]NĤ VMHGQDQêFK WRXWR VPORXYRX ]H VWUDQ\
dopravce, má objednatel a objednatel ROPID proti dopravci právo na zaplacení smluvní
pokuty v WpWRYêãL
d) DåGRYêãH .þ
x
]DQHSĜHGORåHQtSRåDGRYDQêFK~GDMĤGRhodnutých v WpWRVPORXYČY elektronické a
WLãWČQpSRGREČDWR]DNDåGêMHGQRWOLYêSĜtSDG
x
]D QHSĜHGORåHQt YêND]Ĥ GRSUDYFHP GRKRGQXWêFK Y WpWR VPORXYČ YH VWDQRYHQêFK
WHUPtQHFKDWR]DNDåGêQHSĜHGORåHQêYêND]
e) DåGRYêãH .þ
x
]DQHSĜHGORåHQtþWYUWOHWQtKRQHERSROROHWQtKRY\~þWRYiQtGOHWpWRVPORXY\
x
]DRSDNRYDQpSRUXãHQtSRYLQQRVWtGOHStVPD WRKRWRRGVWDYFH
f) DåGRYêãH .þ
x
]DQHSĜHGORåHQtURþQtKRY\~þWRYiQtGOHWpWRVPORXY\
x
]DQHSĜHGORåHQtY\~þWRYiQtSĜLXNRQþHQtVPORXY\GOHWpto smlouvy
x
]DQHYHGHQt~þHWQLFWYtY souladu s touto smlouvou
6POXYQt SRNXWX SRGOH RGVW  WRKRWR þOiQNX KUDGt GRSUDYFH QD ~þHW REMHGQDWHOH D
objednatele ROPID uvedený v WpWR VPORXYČ 2 VPOXYQt SRNXW\ EXGH VQtåHQD ~KUDGD
kompenzace Y]QLNOi SOQČQtP =96 D WR YåG\ SR VNRQþHQt REGREt SUĤEČåQpKR Y\~þWRYiQt
þWYUWOHWt 
'RSUDYFHVRXKODVtVXSODWĖRYiQtPVPOXYQtFKSRNXWREMHGQDWHOHPDREMHGQDWHOHP523,']D
NDåGp SRUXãHQt SRYLQQRVWt Y souladu s SĜtORKRX þ  WpWR VPORXY\ - 6D]HEQtN SRVWLKĤ
6POXYQtSRNXW\EXGRX]DKUQXW\YHY\~þWRYiQtQDOLQFH3,'QDNWHUpE\OSRVWLKXGČOHQ2
VPOXYQt SRNXW\ EXGH VQtåHQD ~KUDGD NRPSHQ]DFH Y]QLNOi SOQČQtP =96 D WR YåG\ SR
VNRQþHQtREGREtSUĤEČåQpKRY\~þWRYiQt þWYUWOHWt 
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4.

Smluvní pokuty, které se vztahují k Y\KRGQRFRYiQt 6WDQGDUGX NYDOLW\ 3,' D N SRUXãHQt
VPOXY ]DMLãĢXMtFtFK V\VWpPRYp Y]WDK\ Y 3,' ĜHãt D Y\KRGQRFXMH REMHGQDWHO 523,' D
XORåHQp VDQNFH VH SUR GDQê SĜtSDG UR]GČOt SRGOH Y]iMHPQpKR SRPČUX GRSUDYQtFK YêNRQĤ
ujetých dopravcem pro objednatele ROPID podle této smlouvy a pro objednatele podle
VPORXY\RYHĜHMQêFKVOXåEiFKX]DYĜHQêFKV objednatelem SURSĜtVOXãQêNDOHQGiĜQtPČVtFY
QČPåE\ODVPOXYQtSRNXWDXORåHQD. V SĜtSDGČåHE\QDOLQFHSĜLE\OGDOãtREMHGQDWHO QDSĜ
REHF NOtþXMtVHVPOXYQtSRNXW\Y SRPČUXXMHWêFKGRSUDYQtFKYêNRQĤSURYãHFKQ\GRWþHQp
objednatele na lince.
ýOiQHN;;,.
=iYČUHþQiXMHGQiQt

1.
2.
3.

7DWRVPORXYDQDEêYiSODWQRVWLGQHPSRGSLVXSRVOHGQtVPOXYQtVWUDQRXD~þLQQRVWLGQHP
8. 2017.
.DåGê]~þDVWQtNĤVPORXY\UXþtSRX]H]DVYp]iYD]N\Y\SOêYDjící z této smlouvy.
6POXYQtVWUDQ\VHGRKRGO\åHYHãNHUpStVHPQRVWLXUþHQp
a) objednateli budou zasílány na adresu:
,QWHJURYDQiGRSUDYD6WĜHGRþHVNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
5\WtĜVNi3UDKD
V HOHNWURQLFNp SRGREČ EXGRX StVHPQRVWL SUR REMednatele zasílány na adresy
;
Y SĜtSDGČ GRNXPHQWĤ HNRQRPLFNp SRYDK\ QD DGUHVX
a
;
b) objednateli ROPID budou zasílány na adresu:
ROPID
5\WtĜVNi3UDKD
V HOHNWURQLFNp SRGREČ EXGRX StVHPQRVWL SUR REMHGQDWHOH 523,' ]DVtOiQ\ QD DGUHV\
;
Y
SĜtSDGČ
GRNXPHQWĤ
HNRQRPLFNp
SRYDK\
Qa
adresu
;
a
v SĜtSDGČ GHQQtKR KOiãHQt Y\SUDYHQt DXWREXVĤ D KOiãHQt YãHFK PLPRĜiGQêFK XGiORVWt
SRUXFKQHKRGYêSDGNĤQDOLQFHDSRG DWRSRX]HSĜLQHGRVWXSQRVWLDSOLNDFH039QHW
na adresu
;
.RRUGLQDþQtGLVSHþLQN
3ĜLKODãRYDFtDGUHVDQD039QHWwww.pid.mpvnet.cz
c)

4.

dopravci budou zasílány na adresu: .DWHĜLQD .XOKiQNRYi ± (;35(6&$5  ĜtMQD
1327, Kladno - âYHUPRY
V HOHNWURQLFNp SRGREČ EXGRX StVHPQRVWL SUR GRSUDYFH ]DVtOiQ\ QD DGUHVX

2 ]PČQiFK DGUHV D NRQWDNWĤ XYHGHQêFK Y WpWR VPORXYČ MVRX VPOXYQt VWUDQ\ SRYLQQ\ VH
QHSURGOHQČ StVHPQČ LQIRUPRYDW MLQDN QHVRX RGSRYČGQRVW ]D SĜtSDGQp ãNRG\ Y]QLNOp
QHGRGUåHQtP WpWR SRYLQQRVWL 6POXYQt VWUDQ\ VH GRKRGO\ åH ]PČQ\ XVNXWHþQČQp GOH
SĜHGFKR]t YČW\QH]DNOiGDMtSRYLQQRVW SURVHVWDYHQt VDPRVWDWQpKRGRGDWNXNHVPORXYČDOH
EXGRX MHGQtP ]H ]PČQRYêFK ERGĤ SUYQtKR QiVOHGXMtFtKR GRGDWNX SRNXG EXGH ] MLQpKR
WLWXOXQHå]GHXYHGHQpKRVHVWDYHQ
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3ĜtORKDþ
Rozsah provozu
OLQNDþ
Pracovní den

1493,69 km

Platnost od 28. 8. 2017

Sobota

315,76 km

Platnost od 26. 8. 2017

1HGČOH

315,76 km

Platnost od 27. 8. 2017

1

Pʭíloha ʊ. 2

TARIF PRA!SKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
vþetnČ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. dodatku
platný od 1. 2. 2016
Dodatek þ. 1 platný od 11. 4. 2016
Dodatek þ. 2 platný od 2. 7. 2016
Dodatek þ. 3 platný od 31. 7. 2016
Dodatek þ. 4 platný od 1. 9. 2016
Dodatek þ. 5 platný od 1. 10. 2016
Dodatek þ. 6 platný od 11. 12. 2016
Dodatek þ. 7 platný od 25. 3. 2017
Dodatek þ. 8 platný od 1. 6. 2017
Dodatek þ. 9 platný od 26. 8. 2017
Úplné znČní
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I.

Úvodní ustanovení

1.

Tento tarif stanoví v systému Pra#ské integrované dopravy (PID) zpĤsob a postup pĜi uplatĖování cen
jízdného v hromadné dopravČ osob na území hl. m. Prahy a na území StĜedoþeského kraje v rámci
PID. Tarif PID je smluvnČ zaji!tČn mezi hl. m. Prahou, StĜedoþeským krajem a obcemi zapojenými do
systému PID.
K tomuto tarifu pĜistupují v!ichni dopravci zapojení do systému PID na základČ Tarifní smlouvy
a smluv mezi Regionálním organizátorem Pra#ské integrované dopravy (ROPID), pĜíslu!ným
dopravním úĜadem a pĜíslu!ným dopravcem. Tarif je uplatĖován na v!ech mČstských a pĜímČstských
linkách PID a ve vlacích zapojených do systému PID.

2.

II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID
1.

Definice nČkterých základních pojmĤ a skupin u#ivatelĤ:
a)
Pra"ská integrovaná doprava (PID)
je systém zaji!Ģování dopravní obslu#nosti hl. m. Prahy a pĜímČstských oblastí jednotlivými
dopravci spoleþnČ v rĤzných druzích dopravy. Dopravci se podílejí na plnČní pĜepravní smlouvy
podle jednotných Smluvních pĜepravních podmínek PID a tarifních podmínek.
b)
MČstská hromadná doprava (MHD)
je hromadná doprava osob provozovaná na území hl. m. Prahy metrem, tramvajemi, lanovou
dráhou na PetĜín, pĜívozy a autobusy mČstských a pĜímČstských linek na území hl. m. Prahy.
c)
MČstská linka PID
je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty urþené výchozí a koneþnou zastávkou
a ostatními zastávkami na území hl. m. Prahy, na ní# jsou pravidelnČ poskytovány pĜepravní
slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slou#í k zaji!Ģování
dopravní obslu#nosti na území hl. m. Prahy.
d)
PĜímČstská linka PID
je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty urþené výchozí a koneþnou zastávkou
a ostatními zastávkami, kdy nČkteré zastávky jsou mimo území hl. m. Prahy a nČkteré na území
hl. m. Prahy nebo v!echny mimo území hl. m. Prahy, na ní# jsou pravidelnČ poskytovány
pĜepravní slu#by podle platné licence a podle schváleného jízdního Ĝádu PID. Slou#í k zaji!tČní
dopravní obslu#nosti hl. m. Prahy a pĜímČstských oblastí nebo jen pĜímČstských oblastí s vazbou
na jiné linky PID.
e)
Noþní linka PID
je mČstská nebo pĜímČstská autobusová linka oznaþená þíslem z þíselné Ĝady 901$930
(pásmo P) nebo þíslem z þíselné Ĝady 951$979 (pásma 0, B, vnČj!í pásma) a tramvajová linka
z þíselné Ĝady 90$99.
f)
Airport Express # AE
je expresní mČstská linka oznaþená AE v trase Praha hlavní nádra#í $ Praha leti!tČ. Na této lince
platí zvlá!tní jízdné PID a Tarif ýD (ýD $ ýeské dráhy, akciová spoleþnost). Zastávky na lince
nejsou zaĜazeny do tarifních pásem PID a neplatí zde jízdenky PID uvedené v þl. III. odst. 1.
a# 10.
g)
PĜívoz PID
je mČstská linka, která zaji!Ģuje pĜepravu napĜíþ vodní cestou pomocí plavidla.
h)
PĜestupní stanice metra
je stanice, ve které mohou cestující pĜestupovat z jedné linky metra na jinou linku metra.
i)
Vlaky zapojené do systému PID
jsou osobní a spČ!né vlaky vþetnČ vybraných rychlíkĤ zvlá!Ģ vyjmenovaných pro jednotlivé
tratČ (pouze 2. vozová tĜída). ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno
v jízdních Ĝádech #elezniþních dopravcĤ zapojených do systému PID.
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j)

k)

l)

m)

n)

Rychlíky PID
jsou vyjmenované vlaky vy!!í kategorie, napĜíklad rychlík, expres apod., na nich# je v urþených
úsecích povolena pĜeprava na jízdní doklady PID (pouze 2. vozová tĜída).
!elezniþní stanice a zastávky zaĜazené do PID
jsou stanice a zastávky le#ící pĜevá#nČ na #elezniþních tratích na území Prahy a StĜedoþeského
kraje, mezi kterými lze cestovat na jednotlivé nebo þasové jízdní doklady PID. Podle re#imu
odbavení se rozli!ují stanice a zastávky:
• vybavené oznaþovaþi jízdenek PID umístČnými v prostoru stanice (zastávky);
• bez oznaþovaþĤ jízdenek PID, pĜiþem# cestujícím je povoleno oznaþit si jízdenku PID pĜi
nástupu v oznaþovaþi umístČném ve vlaku;
• bez oznaþovaþĤ jízdenek PID, kdy oznaþení jízdenky PID ve vlaku provádí vlaková þeta
náhradním zpĤsobem dle pĜílohy þ. 8 písm. b);
• bez mo#nosti oznaþení jízdenky PID; v takovém pĜípadČ mĤ#e cestující pou#ít pĜestupní
jízdenku PID pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobou þasovou jízdenku PID pouze tehdy, má-li
ji ji# oznaþenou z jiného dopravního prostĜedku PID nebo z jiné #elezniþní stanice zaĜazené
do PID.
ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech #elezniþních
dopravcĤ zapojených do systému PID. Podrobnosti o pou#ití pĜestupních jízdenek PID pro
jednotlivou jízdu a krátkodobých þasových jízdenek PID na #eleznici viz þlánek IX.C. a pĜíloha
þ. 8 tohoto Tarifu.
Území hl. m. Prahy
není pro potĜeby tarifu PID shodné s katastrální hranicí, ale je vymezeno poslední zastávkou na
území hl. m. Prahy s pĜiĜazeným þasovým údajem konkrétního spoje v jízdním Ĝádu dané linky
nejbli#!í ke katastrální hranici mČsta. Úsek linky na území mČsta za touto zastávkou je ji#
zaĜazen do pásma 1. Povolené výjimky jsou uvedeny v tomto tarifu, v jízdních Ĝádech nebo
jinak smluvnČ zaji!tČny. ZaĜazení zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech.
Parkovi$tČ P+R
je záchytné parkovi!tČ typu %zaparkuj a jeć hromadnou dopravou& (Park+Ride), tzn. záchytné
parkovi!tČ v dosahu PID, které je provozováno ve vazbČ na následné pou#ití PID.
Parkovi!tČ P+R jsou hlídaná nebo nehlídaná s bezobslu#ným provozem. Na území hl. m. Prahy
je pou#ití hlídaných parkovi$Ģ P+R zpoplatnČno dle tohoto Tarifu. Parkovi$tČ P+R
nehlídané s bezobslu"ným provozem je parkovi!tČ s omezenou dobou stání na maximálnČ
1 den (24 hod.) a jeho pou#ití je bez poplatku.
ýipová karta (karta)
je multifunkþní þipová karta vydávaná hl. m. Prahou, která v rámci kartové aplikace (jak je tento
pojem definován ní#e) slou#í jako nosiþ pĜedplatní þasové jízdenky ve formČ elektronického
záznamu nahraného na kartu po zaplacení pĜíslu!né tarifní sazby cestujícím. Karta mĤ#e být
vydána jako osobní karta s evidencí osobních údajĤ dr#itele v databázi vydavatele karty
s uvedením osobních údajĤ dr#itele karty v rozsahu jméno, pĜíjmení a prĤkazová fotografie na
potisku karty, nebo jako osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s uvedením osobních údajĤ dr#itele karty (v rozsahu jméno, pĜíjmení, prĤkazová fotografie)
pouze v potisku karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo bez
uvedení osobních údajĤ dr#itele karty na potisku karty a bez vedení evidence o osobních údajích
dr#itele karty (%anonymní karta nepersonalizovaná&). V pĜípadČ osobní karty s evidencí
osobních údajĤ dr#itele v databázi vydavatele karty a osobní karty bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty plní karta v rámci kartové aplikace té# funkci prĤkazky PID. Na
kartu je mo#né nahrát pouze pĜedplatní þasové kupony pro zvolený poþet pásem a zvolené
þasové období dle tohoto Tarifu, pĜiþem# na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty, lze nahrát pouze obþanské kupony. V!echny osobní karty vydávané
pro u#ivatele, kteĜí mají a vyu#ívají dle tohoto Tarifu nárok na slevu, jsou vydávány pouze jako
osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele. Na anonymní kartu
nepersonalizovanou lze nahrát pouze pĜenosné kupony. Je-li v textu uvedeno %osobní karta&
týká se ustanovení obou typĤ osobních karet. Povolené kombinace pásem jsou P a 0; P a 0 +
navazující vnČj!í pásmo/a; nebo 0 + navazující vnČj!í pásmo/a; jedno vnČj!í pásmo samostatnČ;
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o)

p)

q)

r)

nebo navazující vnČj!í pásma. Nelze slouþit do jednoho dokladu plnocenný a slevový pĜedplatní
þasový kupon, které platí pro rĤzná pásma. PĜedplatní þasový kupon ve formČ elektronického
záznamu nahraného na kartČ je rovnocenný pĜedplatnímu þasovému kuponu v papírové podobČ
se stanovenou dobou platnosti. Není-li v tomto tarifu výslovnČ uvedeno jinak, jsou s jízdenkami
nahranými na kartČ spojena stejná práva a povinnosti jako s papírovými jízdenkami
s pĜípadnými odchylkami, které vyplývají z odli!né formy a podoby jízdenky nahrané na kartČ.
Spolu s osobní kartou bez evidence nebo s anonymní nepersonalizovanou kartou je dr#iteli
pĜedán autentizaþní kód (DIC) slou#ící k autentizaci dr#itele vĤþi Servisnímu kartovému centru
(SKC). Pro karty vydané do 31. 7. 2012, jim# dosud nebyl DIC pĜidČlen lze na vybraném
kontaktním místČ po#ádat o pĜidČlení DIC k osobní kartČ bez evidence nebo k anonymní
nepersonalizované kartČ. Osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
(tj. s uvedením osobních údajĤ dr#itele karty pouze v potisku karty) se od 1. 3. 2016 novČ
nevydávají, dosavadní osobní karty bez evidence vydané pĜed 1. 3. 2016 platí do konce své
platnosti.
Kartová aplikace, dopravní aplikace, odbavovací systém
znamená soubor softwarových, hardwarových, personálních a dal!ích hmotných a nehmotných
prostĜedkĤ zaji!Ģující s vyu#itím karet pĜístup k pĜepravním slu#bám poskytovaným dopravci
PID v rámci PID. Kartová aplikace zejména umo#Ėuje dr#itelĤm karty provést aktivaci kartové
aplikace na kartČ, zakoupení jízdenky podle Tarifu PID ve formČ elektronického záznamu, její
nahrání na kartu a následné vyu#ívání karty jako platného jízdního dokladu. Kartová aplikace je
provozována Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spoleþností (DP). Podmínky
vyu#ívání kartové aplikace, které urþují obsah smluvního vztahu mezi Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, akciovou spoleþností jako provozovatelem kartové aplikace a dr#itelem karty jsou
souþástí Smluvních pĜepravních podmínek PID (jak je tento pojem definován ní#e).
Kontaktní místa odbavovacího systému
jsou kontaktní místa provozovaná DP nebo jím urþenou osobou, které zejména poskytuje
veĜejnosti informace o kartČ, provádí na #ádost dr#itele karty aktivaci kartové aplikace, prodává
jízdenky ve formČ elektronického záznamu a nahrává jízdenky ve formČ elektronického
záznamu na kartu.
Tarifní kategorie
jsou skupiny u#ivatelĤ, dr#itelĤ pĜíslu!ných jízdních dokladĤ, pĜípadnČ po#adovaných dokladĤ
k dolo#ení nároku na slevu, které definuje Cenový výmČr Ministerstva financí ýR nebo kterým
je sleva poskytnuta na základČ rozhodnutí samosprávných orgánĤ hl. m. Prahy nebo
StĜedoþeského kraje. Sleva je pro ka#dou tarifní kategorii definována zvlá!Ģ pro vyjmenované
jízdní doklady. Tarifními kategoriemi jsou:
Obþan $ typ I, Obþan $ typ II, DítČ od 6 do 15 let, DítČ od 6 do 10 let $ na území hl. m. Prahy,
DítČ od 6 do 15 let $ na území hl. m. Prahy, Junior od 15 do 19 let, Student od 19 do 26 let, "ák
od 6 do 15 let (pro zvlá!tní zlevnČné jízdné), "ák a student od 15 do 26 let (pro zvlá!tní
zlevnČné jízdné), Senior od 60 do 70 let, Senior od 60 do 65 let jen na území Prahy, Senior
od 65 do 70 let jen na území hl. m. Prahy, Dal!í zĜetele hodní obþané (dále jen Obþan v hmotné
nouzi), Osoba star!í 70 let.
Jízdní doklad PID
• jízdenka pro jednotlivou jízdu;
• þasová jízdenka krátkodobá;
• þasová jízdenka pĜedplatní s osobními údaji (v evidenci vydavatele) $ skládá se z prĤkazky
PID, þasového kuponu k pĜedplatní þasové jízdence na území hl. m. Prahy nebo doplĖkového
þasového kuponu nebo obou kuponĤ. ýasový kupon k pĜedplatní þasové jízdence na území
hl. m. Prahy a doplĖkový þasový kupon mohou být v papírové podobČ nebo v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartČ. PrĤkazkou PID se rozumí pro potĜeby
systému PID osobní karta s evidencí osobních údajĤ s nahranou aplikací tarifní kategorie,
prĤkazka pro juniory od 15 do 19 let, prĤkazka pro studenty od 19 do 26 let, prĤkazka pro
seniory od 60 do 70 let, prĤkazka pro obþany v hmotné nouzi, prĤkazka obþanská, prĤkazka
#ákovská, prĤkazka studentská S', prĤkazka studentská V', prĤkazka pro dĤchodce, prĤkaz
k þasové jízdence pro dĤchodce (pro potĜeby tohoto Tarifu je prĤkaz k þasové jízdence pro
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s)

t)

u)

v)

w)

x)

dĤchodce pova#ován za prĤkazku PID pro dĤchodce) a prĤkaz studenta vysoké !koly uvedené
v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu $ v takovém pĜípadČ platí þasový kupón jako jízdenka pĜi souþasném
prokázání se prĤkazem studenta, na jeho# základČ byl þasový kupon vydán;
• þasová jízdenka pĜedplatní (jen obþanské jízdné) s osobními údaji na prĤkazce PID, které
v!ak nejsou v evidenci dopravce (pĜedplatní þasová jízdenka nepĜenosná jen pro obþanské
jízdné) $ typ II, tento jízdní doklad mĤ#e být v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického
záznamu nahraného na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele (k tČmto
prĤkazkám nebo na tyto karty lze vydat/nahrát pouze obþanské kupony);
• þasová jízdenka pĜedplatní bez osobních údajĤ (pĜedplatní þasová jízdenka pĜenosná), tento
jízdní doklad mĤ#e být v papírové podobČ (jako pĜenosná jízdenka bez prĤkazky PID) nebo
v podobČ elektronického záznamu nahraného na anonymní kartČ nepersonalizované (na tyto
karty lze nahrát pĜenosné kupony PID);
• prĤkaz s právem na pĜepravu podle zvlá!tních pĜedpisĤ;
• prĤkazka opravĖující k bezplatné pĜepravČ;
• doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného.
PĜenosná jízdenka
sa) je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností 30, 90 nebo 365 dnĤ
(v pĜestupném roce 366 dnĤ), kdy cestující neudává #ádné osobní údaje a mĤ#e být
v rĤzném þase pou#ita rĤznými u#ivateli. Tento typ jízdního dokladu se vydává
v papírové podobČ (z jízdenkového programu);
sb) je jízdní doklad s volitelným zaþátkem platnosti s platností na mČsíc, þtvrtletí nebo rok,
kdy cestující neudává #ádné osobní údaje a mĤ#e být v rĤzném þase pou#ita rĤznými
u#ivateli. Vydává se v podobČ elektronického záznamu nahraného na anonymní kartČ
nepersonalizované.
Smluvní pĜepravní podmínky Pra"ské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová
dráha, autobusy, plavidla) # (dále jen Smluvní pĜepravní podmínky PID)
jsou podmínky pro pĜepravu v systému PID vydané v souladu se zákonem þ. 111/1994 Sb.,
o silniþní dopravČ, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ, zákonem þ. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znČní
pozdČj!ích pĜedpisĤ, zákonem þ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbČ, ve znČní pozdČj!ích
pĜedpisĤ a podle vyhlá!ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 175/2000 Sb., o pĜepravním Ĝádu pro
veĜejnou drá#ní a silniþní osobní dopravu (PĜepravní Ĝád), vydané dopravci PID.
PĜepravní prostor metra
je prostor oddČlený od ostatního prostoru metra vstupní þarou s odbavovacím zaĜízením
a výstupní linií se sloupky (popĜípadČ a# výstupními dveĜmi stanice metra). K pĜepravnímu
prostoru metra patĜí zejména schodi!tČ, chodby, pohyblivé schody, haly, nástupi!tČ, stanice
a vozidla metra urþená k pĜepravČ osob.
PĜepravní prostor zastávky lanové dráhy
je prostor oddČlený od ostatního prostoru lanové dráhy zpĤsobem, z nČho# je patrno, kde tento
prostor zaþíná a kde konþí. K pĜepravnímu prostoru zastávky lanové dráhy patĜí zejména
schodi!tČ, chodby, haly, nástupi!tČ, stanice a vozidla lanové dráhy urþená k pĜepravČ osob.
VnitromČstská cesta (jízda)
je cesta (jízda) prostĜedky PID pouze v pásmu P nebo 0 vþ. B, bez pokraþování do vnČj!ích
pásem.
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ # pevné kalendáĜní období # definováno
pouze pro þasové kupony v papírové podobČ (emise z tiskárny)
mČsíc $ zaþátek je v#dy 1. den a konec tohoto období je posledním dnem tého# mČsíce;
þtvrtletí $ zaþátek 1. þtvrtletí je 1. 1., konec 31. 3.; zaþátek 2. þtvrtletí je 1. 4., konec 30. 6.;
zaþátek 3. þtvrtletí je 1. 7., konec 30. 9.; zaþátek 4. þtvrtletí je 1. 10., konec 31. 12.;
platnost tČchto kuponĤ k pĜedplatním þasovým jízdenkám je jeden den pĜed zaþátkem platnosti
kuponu a 3 dny po skonþení platnosti kuponu (výjimka je uvedena u kuponĤ pro #áky od 6
do 15 let zvlá!tní zlevnČné a studenty od 15 do 26 let zvlá!tní zlevnČné þl. VII. odst. 14.);
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5 mČsícĤ $ zaþátek je vázán k zahájení 1. pololetí !kolního roku, tj. 1. 9., konec je vázán ke
konci 1. pololetí !kolního roku, tj. 31. 1., resp. zaþátek je vázán k zahájení 2. pololetí !kolního
roku, tj. 1. 2., konec je vázán ke konci 2. pololetí !kolního roku, tj. 30. 6. (jen pro zvlá!tní
zlevnČné platné pro vnČj!í pásmo/a nebo kombinaci pásma 0 a vnČj!ího/ch pásma/pásem).
y)
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ # kalendáĜní období s volitelným
zaþátkem platnosti (definováno pouze pro þasové kupony nahrané jako elektronický
záznam na kartČ)
mČsíc s volitelným zaþátkem platnosti $ podle délky mČsíce s následujícím pravidlem $
zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ v mČsíci k datu, v nČm# platnost
kuponu zaþíná;
þtvrtletí s volitelným zaþátkem platnosti $ podle délky þtvrtletí s následujícím pravidlem $
zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ þtvrtletí k datu, v nČm# platnost
kuponu zaþíná;
5 mČsícĤ $ podle délky souþtu dnĤ pČti po sobČ následujících mČsícĤ s následujícím pravidlem
$ zaþátek je dle volby cestujícího, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ pČti po sobČ následujících
mČsícĤ k datu, v nČm# platnost kuponu zaþíná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie;
10 mČsícĤ na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek
doby platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. $ podle délky souþtu dnĤ deseti po
sobČ následujících mČsícĤ s následujícím pravidlem $ zaþátek je dle volby cestujícího v rámci
povoleného þasového intervalu, konec je po pĜiþtení poþtu dnĤ deseti po sobČ následujících
mČsícĤ k datu, v nČm# platnost kuponu zaþíná; vydává se jen pro vybrané tarifní kategorie;
roþní s volitelným zaþátkem platnosti $ 365 nebo v pĜestupném roce 366 dnĤ $ zaþátek je dle
volby cestujícího, konec po pĜiþtení 365 dnĤ (resp. 366 dnĤ v pĜípadČ pĜestupného roku);
platnost tČchto kuponĤ nahraných jako záznam na kartČ je pouze v rozsahu dat platnosti
kuponu; toto platí i v pĜípadech, #e zvolená platnost kuponu je shodná s mČsícem nebo
þtvrtletím dle kalendáĜního období; tyto kupony nelze zakoupit se zpČtnou platností.
z)
Období platnosti pĜedplatních jízdních dokladĤ # stanovený poþet dnĤ (definováno pouze
pro þasové kupony v papírové podobČ z jízdenkového programu dle pĜíslu$ných tarifních
kategorií)
30denní $ platnost kuponu je 30 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
90denní $ platnost kuponu je 90 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
150denní $ platnost kuponu je 150 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
300denní $ platnost kuponu je 300 dnĤ v rozsahu dat uvedených na kuponu;
365denní (v pĜestupném roce 366denní) $ platnost kuponu je 365 dnĤ (v pĜestupném roce
366 dnĤ) v rozsahu dat uvedených na kuponu; tyto kupony nelze zakoupit se zpČtnou platností.
aa) Jízdenkový program
je výdejní systém kuponĤ a jízdenek na stanovené období. Kupony nebo jízdenky jsou
vydávány v papírové podobČ, jsou ti!tČny na základČ pĜímé objednávky cestujícího s volitelným
nebo omezenČ volitelným zaþátkem platnosti na stanovenou dobu platnosti 30, 90, 150, 300
nebo 365 dnĤ. Pro pĜenosné jízdní doklady je mo#no zvolit platnost 30, 90 nebo 365 dnĤ
(v pĜestupném roce 366 dnĤ).
ab) PĜeklenovací jízdenka
je 30denní jízdenka vydaná pro kategorii cestujících, kteĜí mají nárok na slevu dle Cenového
výmČru Ministerstva financí ýR a kterým jsou vydávány pĜedplatní jízdní doklady v podobČ
záznamu na kartČ tak, aby cestující, který má nárok na zde uvedenou slevu, mohl tuto vyu#ít bez
odkladu. Tato jízdenka je vydána pouze po pĜedlo#ení podané #ádosti o vydání karty a aktivaci
kartové aplikace.
ac) Validátor
je dobíjecí automat instalovaný pro snadné nabíjení po nákupu jízdenky nebo þasového kuponu
prostĜednictvím Internetu a mo#nost nahrát duplikát (zbývající þást) þasového kuponu v pĜípadČ
výmČny karty za podmínek stanovených vydavatelem þipové karty. Validátor umo#Ėuje také
kontrolu elektronického jízdného a platnosti karty.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

ad) MOP
je tzv. mobilní penČ"enka, aplikace v mobilním komunikaþním zaĜízení (telefonu), umo#Ėující
nákup elektronických jednotlivých a krátkodobých jízdenek. Podrobnosti o aplikaci a jejím
pou#ití jsou uvedeny v þlánku XVI. a v pĜíloze þ. 5.
ae) UNIPOK
je prodejní terminál v #elezniþní stanici.
af) POP
je pĜenosná pokladna prĤvodþího ve vlacích #elezniþní dopravy.
ag) Místní tarif MHD
je tarif MHD platný v soubČhu s Tarifem PID v nČkterých obcích, mČstech, oblastech nebo
linkách v pĜímČstské oblasti Prahy, které jinak spadají do PID. Je urþen pro krátké místní jízdy
v obvodu obce nebo mČsta. Místní tarif MHD je vyhla!ován pĜíslu!nými mČsty nebo obcemi ve
spolupráci s dopravcem. MĤ#e být tvoĜen jednotlivým i þasovým jízdným, pĜiþem# jízdné pro
jednotlivou jízdu mĤ#e být i nepĜestupní. Není dovolena kombinace jízdních dokladĤ PID
a jízdních dokladĤ dle místního tarifu MHD. Seznam mČst, obcí, oblastí a linek, kde jsou
v platnosti místní tarify MHD, je uveden v pĜíloze þ. 9.
Tarif PID je pásmový a þasový.
Území hl. m. Prahy je pro potĜeby tarifu a jízdného pojímáno jako þtyĜi tarifní pásma, pásmo P, které
má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je poþítáno jako dvČ tarifní pásma), a liniové pásmo 0, jeho#
souþástí je pĜíhraniþní pásmo B. ObČ pásma 0 a B se pro jednotlivé jízdné zapoþítávají samostatnČ
(tedy jako dvČ tarifní pásma) a pro pĜedplatné jako jedno pásmo. V!echny linky metra, tramvajové
linky, linky mČstských autobusĤ, lanová dráha na PetĜín, pĜívozy na území hl. m. Prahy a na
#elezniþních tratích vlaky provozované v úsecích mezi stanicemi a zastávkami na území hl. m. Prahy
mimo úseky tratí uvedené v odst. 4. písm. b) tohoto þlánku jsou zaĜazeny v tarifním pásmu P.
V pásmu 0 jsou zaĜazeny úseky pĜímČstských linek na území Prahy a úseky #elezniþních tratí podle
odst. 4. tohoto þlánku. Okolí hl. m. Prahy je rozdČleno na sedm vnČj!ích pásem (pásma 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7). Tarifní pásma PID navazují v tomto poĜadí %P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7& nebo %7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B,
0, P&. ZaĜazení stanic a zastávek do tarifních pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech. Chybí-li v jízdním
Ĝádu pásmo nebo pásma z pĜedepsané posloupnosti, musí být pro úhradu potĜebného poþtu tarifních
pásem zapoþtena i chybČjící pásma (zejména rychlíkové spoje). Vybrané zastávky na linkách PID jsou
zaĜazeny do dvou tarifních pásem s místní úpravou platnosti.
Pásmem 0 se rozumí:
a)
úseky pĜímČstských autobusových linek PID vedené na území hl. m. Prahy, pĜiþem# v rámci
pásma 0 jsou stanoveny zastávky oznaþené B $ tzv. pĜíhraniþní zastávky. Pro úþely Tarifu PID
se pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné zapoþítávají samostatnČ (tedy jako dvČ pásma) a pro
pĜedplatné jako jedno pásmo. Seznam linek a vymezení pásma B je uveden v pĜíloze þ. 4 tohoto
Tarifu.
b)
na #elezniþních tratích traĢové úseky na území hl. m. Prahy, pĜiþem# v rámci pásma 0 jsou
stanoveny stanice a zastávky oznaþené B $ tzv. pĜíhraniþní zastávky. Pro úþely Tarifu PID se
pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné zapoþítávají samostatnČ (tedy jako dvČ pásma) a pro
pĜedplatné jako jedno pásmo. Seznam #elezniþních tratí a vymezení pásma B je uveden
v pĜíloze þ. 4 tohoto Tarifu.
Tarif je u jednotlivého jízdného a þasových pĜedplatních jízdenek pĜestupní s výjimkami uvedenými
v þl. VII.
Na lince AE je tarif nepĜestupní.
Nejni#!í tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro dvČ pásma.
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v þl. III. odst. 3. platí pouze ve vnČj!ích pásmech
PID maximálnČ 15 minut od oznaþení nebo okam#iku prodeje Ĝidiþem z mobilního zaĜízení. Neplatí
ve vlacích zapojených do systému PID. V #ádném pĜípadČ neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani
v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy zaĜazena do pĜíhraniþního pásma B a v jízdním
Ĝádu oznaþena B (pĜíp. B, 1).
PĜestupní jízdenky umo#Ėují libovolný poþet pĜestupĤ v systému PID v rámci své þasové a pásmové
platnosti. Doby þekání mezi spoji a pĜesuny mezi spoji se zapoþítávají do doby platnosti jízdenky.
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PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu platí jako síĢové þasové jízdenky v pĜíslu!ném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde linka nezastavuje) po dobu stanovenou tarifem
(platnost a rozsah pou#ití je stanoven v þl. VII.).
PĜedplatní jízdenky umo#Ėují libovolný poþet pĜestupĤ v systému PID v rámci své þasové a pásmové
platnosti. Jsou vydávány na kalendáĜní období $ mČsíc, þtvrtletí (papírové jízdenky) nebo na
kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti (elektronický záznam na kartČ) nebo na stanovený
poþet dnĤ s volitelným zaþátkem platnosti (papírové jízdenky z jízdenkového programu). Jsou-li
urþeny pro pásmo 0 (v kombinaci s pásmem P nebo vnČj!ími pásmy), platí té# pro pásmo B. Toto
pásmo se na pĜedplatních jízdenkách neuvádí.

10.

III. Jízdné v systému PID
Cena pĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu þiní:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 1. písm. b), c) nebo d)
tohoto þlánku a pou#ívají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu v závislosti na
územní platnosti (poþtu pásem)

1.

Pásmová platnost /
Poþet tarifních
pásem
2
3
Praha
4 nebo Praha
5
6
7
8
9
10
11

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu # plnocenné
Cena ýasová
Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
platnost
[min]
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČj!í pásma
18 Kþ
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
24 Kþ
30
Praha
24 Kþ
90
Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČj!í
32 Kþ
pásma
120 P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt vnČj!ích
40 Kþ
pásem
150 P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo !est
46 Kþ
vnČj!ích pásem
180 P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo
54 Kþ
sedm vnČj!ích pásem
210 P, 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
62 Kþ
240 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
68 Kþ
270 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6
76 Kþ
300 P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
84 Kþ

-

PĜestupní jízdenky plnocenné pro jednotlivou jízdu formou SMS jízdenky nebo zakoupené
prostĜednictvím mobilní penČ"enky (MOP)
Pásmová platnost / poþet tarifních pásem
Cena ýasová Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
platnost
[min]
30
pásmo P na území hl. m. Prahy mimo
pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID $ 24 Kþ
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka
vlaky zapojené do systému PID
zakoupená prostĜednictvím MOP
pásmo P mimo vlaky zapojené do systému PID $ 32 Kþ
90
pásmo P na území hl. m. Prahy mimo
jízdenka formou SMS jízdenky nebo jízdenka
vlaky zapojené do systému PID
zakoupená prostĜednictvím MOP
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b)

pro dČti od 6 do 15 let, v pásmech P a 0 vþ. B také pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, pro
seniory od 60 do 70 let nebo obþany v hmotné nouzi

PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu # zvýhodnČné
Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
ýasová
Pásmová platnost / Cena
platnost
Poþet tarifních
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČj!í pásma
9 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
12 Kþ
Praha
30
Praha
12 Kþ
4 nebo Praha
90
Praha nebo 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČj!í
16 Kþ
pásma
5
120
P, 0, B, 1 nebo 0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt vnČj!ích
20 Kþ
pásem
6
150
P, 0, B, 1, 2 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo !est
23 Kþ
vnČj!ích pásem
7
180
P, 0, B, 1, 2, 3 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo
27 Kþ
sedm vnČj!ích pásem
8
210
P, 0, B, 1, 2, 3, 4 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
31 Kþ
9
240
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
34 Kþ
10
270
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6
38 Kþ
11
300
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
42 Kþ
Tyto jízdenky neplatí pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, pro seniory od 60 do 70 let nebo obþany
v hmotné nouzi ve vnČj!ích tarifních pásmech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
c)
pro #áky od 6 do 15 let
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu "ákovské od 6 do 15 let # zvlá$tní zlevnČné
Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
ýasová
Pásmová platnost / Cena
Poþet tarifních
platnost
[min]
pásem
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČj!í pásma
6 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
9 Kþ
4
90
0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČj!í pásma
12 Kþ
5
120
0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt navazujících vnČj!ích
15 Kþ
pásem
6
150
0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo !est navazujících vnČj!ích
17 Kþ
pásem
7
180
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících
20 Kþ
vnČj!ích pásem
8
210
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
23 Kþ
9
240
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
25 Kþ
d)
pro #áky a studenty od 15 do 26 let
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu "ákovské od 15 do 26 let # zvlá$tní zlevnČné
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
2
30
B, 1 nebo dvČ navazující vnČj!í pásma
13 Kþ
3
60
0, B, 1 nebo B, 1, 2 nebo tĜi navazující vnČj!í pásma
18 Kþ
4
90
0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo þtyĜi navazující vnČj!í pásma
24 Kþ
5
120
0, B, 1, 2, 3 nebo B, 1, 2, 3, 4 nebo pČt navazujících vnČj!ích
30 Kþ
pásem
6
150
0, B, 1, 2, 3, 4 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo !est navazujících vnČj!ích
34 Kþ
pásem
7
180
0, B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo sedm navazujících
40 Kþ
vnČj!ích pásem
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PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu "ákovské od 15 do 26 let # zvlá$tní zlevnČné
Pásmová platnost / Cena
ýasová
Mo"nost pou"ití # kombinace pásem
Poþet tarifních
platnost
pásem
[min]
8
210
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
46 Kþ
9
240
0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
51 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
2.
Cena pĜestupní jízdenky pro þtyĜi tarifní pásma pĜi prodeji u Ĝidiþe autobusu v pásmu P:
Cena pĜestupní jízdenky pĜi prodeji u Ĝidiþe autobusu v pásmu P je slo#ena ze základní ceny pĜestupní
jízdenky pro 4 pásma a pĜíplatku 8 Kþ, resp. 4 Kþ za doplĖkový prodej Ĝidiþem. Koneþná cena pro
cestujícího þiní:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 2. písm. b) ...... 40 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let, v pásmech P nebo 0 vþ. B také pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory nebo obþany v hmotné nouzi ................................................................................... 20 Kþ
Jízdenky uvedené v odst. 2. lze zakoupit pouze za podmínek uvedených v þl. XII. odst. 6. Platnost
jízdenek je uvedena v þl. VII.
3.
Cena pĜestupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu platné pouze ve vnČj$ích pásmech
PID (mimo vlaky zapojené do PID):
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 3. písm. b), c) nebo d)
............................................................................................................................................. 12 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let ............................................................................................................ 6 Kþ
c)
pro #áky od 6 do 15 let $ zvlá!tní zlevnČné ........................................................................... 4 Kþ
d)
pro #áky a studenty od 15 do 26 let $ zvlá!tní zlevnČné ........................................................ 9 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
4.
Cena pĜedplatní þasové krátkodobé jízdenky:
a)
platné na území hl. m. Prahy
aa) v pásmu P a 0 vþ. B $ papírové jízdenky
24hodinové .............................................................................................................. 110 Kþ
24hodinové zvýhodnČné $ pro dítČ od 6 do 15 let a také pro dr#itele prĤkazky PID pro
dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi ....................................................... 55 Kþ
3denní (72hodinové) ................................................................................................ 310 Kþ
ab) v pásmu P mimo vlaky zapojené do PID $ jízdenky formou SMS jízdenky (pou#ití,
platnost a dal!í podmínky v þl. XV.) nebo jako jízdenka zakoupená prostĜednictvím
mobilní penČ#enky (pou#ití, platnost a dal!í podmínky v þl. XVI.)
24hodinové .............................................................................................................. 110 Kþ
3denní (72hodinové) ................................................................................................ 310 Kþ
ac) jednodenní jízdenka T+R plnocenná vydaná k jízdnému ýD platnému minimálnČ na
území hlavního mČsta Prahy (pásma P, 0, B), platná do 1:00 dne následujícího po prvním
dnu platnosti jízdenky, ke které byla vydána nebo dni zvoleném jako první den platnosti
..................................................................................................................................... 70 Kþ
ad) jednodenní jízdenka T+R zvýhodnČná (vydává se od 1. 7. 2017) vydaná k jízdnému ýD
platnému minimálnČ na území hlavního mČsta Prahy (pásma P, 0, B), platná do 1:00 dne
následujícího po prvním dnu platnosti jízdenky, ke které byla vydána nebo dni zvoleném
jako první den platnosti pro dítČ od 6 do 15 let a také pro dr#itele prĤkazky PID pro
dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi (nárok na slevu se Ĝídí Tarifem PID a je
kontrolován pĜepravními kontrolory PID) ................................................................... 35 Kþ
b)
platné ve v!ech tarifních pásmech PID
24hodinové......................................................................................................................... 160 Kþ
24hodinové zvýhodnČné $ pro dítČ od 6 do 15 let ............................................................... 80 Kþ
c)
Neobsazeno.
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d)
e)

5.

6.

Neobsazeno.
3denní jízdenka $ MÁV-START Zrt. platné v pásmech P a 0 vþ. B po 3 kalendáĜní dny
v rozsahu dat uvedených na jízdence ................................................................................. 310 Kþ
Cena celého souboru vþetnČ jízdného z Budape!ti do Prahy prodávané pouze v Maćarsku jako
obchodní nabídka MÁV-START Zrt. není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
f)
kongresové jízdné platné jeden den v pásmech P a 0 vþ. B mimo vlaky zapojené do PID
............................................................................................................................................. 55 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
Ceny parkovného na parkovi$tích P+R na území hl. m. Prahy zapojených do systému PID:
Cena za parkování poskytované na hlídaných parkovi!tích P+R na území hl. m. Prahy zapojených do
systému PID platná v den poskytnutí slu#by do ukonþení denního provozu parkovi!tČ ............... 20 Kþ
Parkování na parkovi!tích P+R nehlídaných s bezobslu#ným provozem s omezenou dobou stání na
max. 24 hodin ................................................................................................................................... 0 Kþ
Cena þasového kuponu k osobní kartČ nebo k pĜedplatní þasové jízdence platné na území hl. m.
Prahy (pásma P a 0, vþ. B) vydané na základČ poskytnutí osobních údajĤ:
a)
obþanské kupony # pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle
þl. III. odst. 6. písm. b), c), d):
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
(typ I) nebo v podobČ elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez
evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty (typ II # jen karty vydané pĜed
1. 3. 2016):
mČsíþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................. 550 Kþ
þtvrtletní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................... 1 480 Kþ
pČtimČsíþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................... 2 450 Kþ
roþní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti................................ 3 650 Kþ
ab) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ (typ I) nebo bez evidence
osobních údajĤ v databázi vydavatele (typ II):
30denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................. 550 Kþ
90denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ........................... 1 480 Kþ
150denní obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................... 2 450 Kþ
365denní (v pĜestupném roce 366denní) obþanská zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby
platnosti ........................................................................................................................... 3 650 Kþ
b)
pro juniory od 15 do 19 let:
ba) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty # tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let:
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 720 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 200 Kþ
bb) na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty # tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let:
desetimČsíþní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti ................... 2 400 Kþ
bc) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele # tarifní
kategorie Junior od 15 do 19 let:
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
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90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 720 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................................... 1 200 Kþ
bd) na stanovené období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele # tarifní
kategorie Junior od 15 do 19 let:
300denní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti .......................... 2 400 Kþ
c)
pro studenty od 19 do 26 let:
ca) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty # tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením
o studiu):
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 720 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 200 Kþ
cb) na kalendáĜní období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty # tarifní kategorie Student od 19 do 26 let (s potvrzením
o studiu):
desetimČsíþní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti ................... 2 400 Kþ
cc) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
k prĤkazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému prĤkazu ISIC nebo
k prĤkazu studenta vyjmenovaných vysokých $kol (s potvrzením o studiu):
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 260 Kþ
90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 720 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................................... 1 200 Kþ
cd) na stanovené období s omezenČ volitelným zaþátkem platnosti, kdy zaþátek doby
platnosti je omezen na období od 15. 8. do 1. 11. # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
k prĤkazce PID Student od 19 do 26 let nebo k platnému prĤkazu ISIC nebo
k prĤkazu studenta vyjmenovaných vysokých $kol (s potvrzením o studiu):
300denní zvýhodnČná s omezenČ volitelným zaþátkem doby platnosti .......................... 2 400 Kþ
d)
pro seniory od 60 do 65 let nebo obþany v hmotné nouzi nebo pro dĤchodce (pro dĤchodce
jen prĤkazky vydané do 31. 7. 2008 a pĜehrané na osobní kartu):
da) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty # tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Dal$í
zĜetele hodní obþané (obþan v hmotné nouzi):
mČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 250 Kþ
þtvrtletní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................ 660 Kþ
pČtimČsíþní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ..................................... 1 100 Kþ
db) na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele # tarifní
kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Dal$í zĜetele hodní obþané (obþan v hmotné
nouzi):
30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 250 Kþ
90denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti .............................................. 660 Kþ
150denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti ......................................... 1 100 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
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Cena pĜedplatní þasové jízdenky pĜenosné platné na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 vþ. B):
a)
na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ elektronického
záznamu nahraného na anonymní nepersonalizovanou kartu:
mČsíþní s volitelným zaþátkem doby platnosti .................................................................. 670 Kþ
þtvrtletní s volitelným zaþátkem doby platnosti.............................................................. 1 880 Kþ
roþní s volitelným zaþátkem doby platnosti .................................................................... 6 100 Kþ
b)
na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu) bez prĤkazky PID:
30denní s volitelným zaþátkem doby platnosti .................................................................. 670 Kþ
90denní s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................................... 1 880 Kþ
365denní s volitelným zaþátkem doby platnosti ............................................................. 6 100 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
8.
Cena 30denních pĜeklenovacích jízdenek # vydávány v papírové podobČ na základČ pĜedlo"ení
podané "ádosti o vydání karty s dopravní aplikací:
a)
pro dČti od 6 do 15 let $ 30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti....... 130 Kþ
b)
pro juniory od 15 do 19 let $ 30denní zvýhodnČná s volitelným zaþátkem doby platnosti
........................................................................................................................................... 260 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
9.
Rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy # Skupinová víkendová jízdenka + MHD
Praha
a)
Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský + MHD Praha (ýD $ StĜedoþeský kraj
a Praha) .............................................................................................................................. 444 Kþ
b)
Skupinová víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha (ýD celostátní) .............................. 829 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
10. DoplĖkové kupony pro vnČj$í pásma a dojezdové pásmo:
a)
DoplĖkové þasové kupony BUS+VLAK # pro pou"ití v pĜímČstských autobusech i ve
vlacích zapojených do systému PID urþené pro pásmo 0 a vnČj$í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Tyto kupony lze pou"ít i samostatnČ pro potĜebný poþet vnČj$ích pásem nebo kombinaci
vnČj$ích pásem s pásmem 0 # bez kombinace s kuponem pro pásma P a 0.
aa) na kalendáĜní období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
(obþanské # typ I a zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let) nebo v podobČ
elektronického záznamu nahraného na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty (jen obþanské # typ II # jen karty vydané pĜed
1. 3. 2016):
Obþanské zvýhodnČné
ZvýhodnČné
typ I nebo typ II
pro dČti od 6 do 15 let
MČsíþní
ýtvrtletní
MČsíþní
ýtvrtletní
jedno vnČj!í pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
380 Kþ
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
600 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
900 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
1 190 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
1 500 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
1 795 Kþ
7 pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
780 Kþ
2 100 Kþ
8 pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
890 Kþ
2 400 Kþ
7.
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ab)

na stanovené období s volitelným zaþátkem platnosti # vydávány v papírové podobČ
(z jízdenkového programu nebo z UNIPOK ve vybraných pokladnách ýD)
k prĤkazkám PID # k prĤkazce PID obþanské (s evidencí) # typ I (osobní údaje
v databázi DP i na prĤkazce PID) nebo k prĤkazce PID obþanské (bez evidence) #
typ II (osobní údaje pouze na prĤkazce PID) nebo k prĤkazkám s osobními údaji
v databázi DP (DítČ 6#15, Junior 15#19, Student 19#26 let):
Obþanské zvýhodnČné
ZvýhodnČné
typ I nebo typ II
pro dČti od 6 do 15 let
30denní
90denní
30denní
90denní
jedno vnČj!í pásmo samostatné (pásmo 1 nebo 2 300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
380 Kþ
nebo 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
600 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
900 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
1 190 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
1 500 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
1 795 Kþ
7 pásem
1 560 Kþ
4 200 Kþ
780 Kþ
2 100 Kþ
8 pásem
1 780 Kþ
4 800 Kþ
890 Kþ
2 400 Kþ
ac) na pevné kalendáĜní období # vydávány v papírové podobČ k prĤkazkám PID #
k prĤkazce PID obþanské (s evidencí) # typ I (osobní údaje v databázi DP i na
prĤkazce PID) nebo k prĤkazce PID obþanské (bez evidence) # typ II (osobní údaje
pouze na prĤkazce PID) nebo k prĤkazkám s osobními údaji v databázi DP (DítČ
6#15, Junior 15#19, Student 19#26 let):
ZvýhodnČné
Obþanské zvýhodnČné
pro dČti od 6 do 15 let
typ I nebo typ II
(nebo prĤkazky PID s osobními údaji
mimo DítČ od 6 do 15 let)
MČsíþní
ýtvrtletní
MČsíþní
jedno vnČj!í pásmo samostatné (pásmo 1
300 Kþ
760 Kþ
150Kþ
nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5)
2 pásma
460 Kþ
1 200 Kþ
230 Kþ
3 pásma
700 Kþ
1 800 Kþ
350 Kþ
4 pásma
920 Kþ
2 400 Kþ
455 Kþ
5 pásem
1 130 Kþ
3 000 Kþ
565 Kþ
6 pásem
1 350 Kþ
3 600 Kþ
675 Kþ
Tento typ kuponu se nevydává v mutaci pro 7 nebo 8 pásem. Cestující pou#ije kupon dle aa) nebo ab)
tohoto odstavce.
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DoplĖkové þasové kupony BUS+VLAK zvlá$tní zlevnČné ("ákovské jízdné) # pro pou"ití
v pĜímČstských autobusech i ve vlacích zapojených do systému PID urþené pro pásmo 0
a vnČj$í pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tyto kupony lze pou"ít i samostatnČ pro potĜebný poþet
vnČj$ích pásem nebo kombinaci vnČj$ích pásem s pásmem 0 # bez kombinace s kuponem
pro pásma P a 0. Tyto kupony jsou vydávány pouze na pevné kalendáĜní období # mČsíc
nebo 5 mČsícĤ na 1. nebo 2. pololetí $kolního roku.
ba) na pevné kalendáĜní období # mČsíc (mimo mČsíce þervenec a srpen) nebo 5 mČsícĤ
na 1. nebo 2. pololetí $kolního roku # vydávány v podobČ elektronického záznamu
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty:
Pro "áky
Pro "áky
Pro "áky
Pro "áky
od 6 do 15 let od 6 do 15 let
a studenty
a studenty
od 15 do 26 let od 15 do 26 let
MČsíþní
PČtimČsíþní na
MČsíþní
PČtimČsíþní na
dané pololetí
dané pololetí
$kolního roku
$kolního roku
jedno vnČj!í pásmo samostatné
110 Kþ
510 Kþ
225 Kþ
1 020 Kþ
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5
nebo 6 nebo 7)
2 pásma
170 Kþ
795 Kþ
345 Kþ
1 590 Kþ
3 pásma
260 Kþ
1 195 Kþ
525 Kþ
2 395 Kþ
4 pásma
345 Kþ
1 590 Kþ
690 Kþ
3 180 Kþ
5 pásem
420 Kþ
1 970 Kþ
845 Kþ
3 945 Kþ
6 pásem
500 Kþ
2 360 Kþ
1 010 Kþ
4 725 Kþ
7 pásem
585 Kþ
2 745 Kþ
1 170 Kþ
5 490 Kþ
8 pásem
665 Kþ
3 135 Kþ
1 335 Kþ
6 270 Kþ
bb) na pevné kalendáĜní období # mČsíc (mimo mČsíce þervenec a srpen) nebo 5 mČsícĤ
na 1. nebo 2. pololetí $kolního roku # vydávány v papírové podobČ (také z UNIPOK
ve vybraných pokladnách ýD) k prĤkazkám PID # k prĤkazkám s osobními údaji
v databázi DP (DítČ 6#15, Junior 15#19, Student 19#26 let):
Pro "áky
Pro "áky
Pro "áky
Pro "áky
a studenty
od 6 do 15 let od 6 do 15 let
a studenty
od 15 do 26 let od 15 do 26 let
MČsíþní
PČtimČsíþní na
MČsíþní
PČtimČsíþní na
dané pololetí
dané pololetí
$kolního roku
$kolního roku
jedno vnČj!í pásmo samostatné
110 Kþ
510 Kþ
225 Kþ
1 020 Kþ
(pásmo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5
nebo 6 nebo 7)
2 pásma
170 Kþ
795 Kþ
345 Kþ
1 590 Kþ
3 pásma
260 Kþ
1 195 Kþ
525 Kþ
2 395 Kþ
4 pásma
345 Kþ
1 590 Kþ
690 Kþ
3 180 Kþ
5 pásem
420 Kþ
1 970 Kþ
845 Kþ
3 945 Kþ
6 pásem
500 Kþ
2 360 Kþ
1 010 Kþ
4 725 Kþ
7 pásem
585 Kþ*
2 745 Kþ*
1 170 Kþ*
5 490 Kþ*
8 pásem
665 Kþ*
3 135 Kþ*
1 335 Kþ*
6 270 Kþ*
* Jen z UNIPOK v pokladnách ýD
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII.
11. Jízdenky AE (Airport Express) a jízdní doklady ýD platné na lince AE:
a)
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu dle odst. 11. písm. b)
a pou#ívají-li jako jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nepĜestupní nebo nepou#ijí-li
nČkterý z jízdních dokladĤ uvedený v odst. 11. písm. c) ..................................................... 60 Kþ
b)
pro dČti od 6 do 15 let zvýhodnČné nepĜestupní nebo nepou#ijí-li nČkterý z jízdních dokladĤ
uvedený v odst. 11. písm. c) urþený pro dČti od 6 do 15 let ................................................ 30 Kþ
b)
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v!echny druhy jízdních dokladĤ ýD vystavených dle tarifu TR 10 a vyhlá!ek PTV na
standardním tiskopisu jízdenky (ze v!ech výdejních zaĜízeních ýD) nebo jako eTiket, TeleTiket
nebo nahrané jako aplikace v þipu In-karty a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle
mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV nebo jako eTiket.
ca) jednorázové a zpáteþní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha leti!tČ/Airport
(BUS), rozhodující je platnost v den pou#ití, pro pou#ití jízdenky VLAK+ leti!tČ Praha
pro cestu zpČt je rozhodující datum a potvrzení razítkem z informaþní pĜepá#ky na Leti!ti
Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ leti!tČ Praha pro cestu zpČt je
neplatná;
cb) síĢové jízdenky: IN 100 < a IN Business (na In-kartČ), Celodenní jízdenka, Celodenní
jízdenka region StĜedoþeský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová
víkendová jízdenka síĢová, Skupinová víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha,
Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský a Skupinová víkendová jízdenka
region StĜedoþeský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den $
pouze soboty nebo nedČle nebo dny státem uznané jako svátek);
cc) kilometrickou banku (KMB) mohou souþasnČ pou#ít 3 cestující star!í 15 let, pĜiþem# dvČ
dČti do 15 let se pova#ují za jednoho cestujícího star!ího 15 let; v pĜíslu!ném Ĝádku
s vyplnČným datem odpovídajícím dni pou#ití dokladu musí být jako nástupní/cílová
stanice uvedeno Praha leti!tČ/Airport (BUS); odpisy KMB provádí výhradnČ
zamČstnanci ýD;
cd) v autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních zaĜízení
ýD, Akþní jízdenka, Vþasná jízdenka ýesko, Vþasná jízdenka Evropa ani zamČstnanecké
a slu#ební jízdní výhody #elezniþních spoleþností;
ce) pĜi pou#ití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo
TeleTiket pĜedlo#ena ke kontrole pouze vyti!tČná nebo zobrazená na monitoru (displeji)
pĜenosného elektronického zaĜízení. Linkou AE nelze cestovat pouze na základČ
samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani s tČmito
jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
cf) Neobsazeno.
Ceny jízdného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ sní#ené sazby DPH.
c)

12.

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

2.

3.

Zvlá!tní ceny jízdného jsou poskytovány na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0 vþ. B vyjmenovaným
kategoriím cestujících za splnČní podmínek stanovených tímto tarifem. Podmínkou opravĖující
k pou#ití jízdného dle tohoto þlánku je, #e cestující je dr#itelem Dokladu o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného pro %název kategorie& dle odst. 4. tohoto þlánku nebo pro definované kategorie pro
pĜechodné období jiný doklad uvedený v odst. 5. tohoto þlánku.
Zvlá!tní ceny jsou stanoveny pro tyto tarifní kategorie:
a)
kategorie dČti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje podkategorii DítČ od 6 let
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy);
b)
kategorie senioĜi od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy;
c)
kategorie senioĜi od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID;
d)
kategorie osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Zvlá!tní ceny jízdného pro cestující uvedené v odst. 2. za splnČní podmínek uvedených v tomto þlánku
þiní na území Prahy v pásmech P, 0 vþ. B pro:
a)
kategorii dČti od 6 do 15 let pouze na území hl. m. Prahy (obsahuje i kategorii DítČ od 6 let
do 10 let pouze na území hl. m. Prahy) .................................................................................. 0 Kþ
b)
kategorii senioĜi od 65 do 70 let pouze na území hl. m. Prahy .............................................. 0 Kþ
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c)
d)

4.

5.

kategorii senioĜi od 70 let ve vlacích zapojených do systému PID........................................ 0 Kþ
kategorie osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku pouze na území hl. m. Prahy a mimo vlaky
zapojené do systému PID ....................................................................................................... 0 Kþ
Pro kategorie uvedené v odst. 2. písm. a), b) a c) tohoto þlánku je dokladem k prokázání nároku na
zvlá$tní zvýhodnČné jízdné aplikace %Doklad o nároku na zvlá$tní ceny jízdného &název
kategorie'* nebo zvlá$tní prĤkaz PID pro pĜíslu!nou tarifní kategorii s fotografií, jménem,
pĜíjmením a datem narození dr#itele. Zvlá!tní prĤkazy PID platné jako Doklad o nároku na zvlá!tní
ceny jízdného jsou uvedeny v PĜíloze þ. 10. V záhlaví nesou oznaþení %PrĤkaz dítČ 6#15&, %PrĤkaz
senior 65#70&, nebo %PrĤkaz senior 70+&. Plný název dokladu pak zní:
a)
pro kategorii dČti od 6 do 15 let v elektronické podobČ %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nebo v papírové podobČ %PrĤkaz dítČ 6$15&;
b)
pro kategorii senioĜi od 65 do 70 let v elektronické podobČ %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného pro seniora od 65 do 70 let& nebo v papírové podobČ %PrĤkaz senior 65$70&;
c)
pro kategorii senioĜi od 70 let v elektronické podobČ %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného pro seniora od 70 let& nebo v papírové podobČ %PrĤkaz senior 70+&.
PrĤkazy jsou oznaþeny hologramem a datem vydání prĤkazu.
Tyto prĤkazy se vydávají pouze jako Doklady o nároku na zvlá!tní ceny jízdného, a nelze na nČ
zakoupit pĜedplatní þasové kupóny PID.
Pro kategorii osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku uvedenou v odst. 2. písm. d) tohoto þlánku je
dokladem k prokázání nároku na zvlá!tní zvýhodnČné jízdné zvlá!tní prĤkaz PID s oznaþením %PrĤkaz
dítČ do 3 let& opatĜený jménem a pĜíjmením dítČte, datem narození dítČte a fotografií dítČte nebo
obþanský prĤkaz dítČte nebo cestovní pas dítČte. Podmínky vydání a pou#ití %PrĤkazu dítČ do 3 let&
jsou uvedeny v þlánku IX. U této kategorie nelze pĜi zapomenutém jízdním dokladu provést dodateþné
zpČtné dolo#ení nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro osobu doprovázející dítČ do 3 let vČku. Jedno
dítČ mĤ#e být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvlá!tní ceny jízdného
uplatnit.
V!ichni oprávnČní u#ivatelé %DokladĤ o nároku na bezplatnou pĜepravu& vydaných pĜed datem
platnosti tohoto tarifu jsou oprávnČni nadále pou#ívat tyto jízdní doklady. Jejich platnost a pou#ití je
v pĜíslu!ných tarifních kategoriích stejná jako u %DokladĤ o nároku na zvlá!tní ceny jízdného&.
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 70 let lze pou#ít k dolo#ení nároku na
bezplatnou pĜepravu dle þlánku V. odst. 1. písm. e).

III.B. Specifické tarifní podmínky na území hl. m. Prahy ve vlacích
PID dopravce K!C Doprava, s.r.o.
1.
2.

3.

4.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu, týkající se vlakĤ PID provozovaných dopravcem K"C Doprava,
s.r.o. na území hl. m. Prahy (dále jen %vlaky PID K"CD&), jsou upravena odchylnČ.
Ve vlacích PID K"CD platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové a pásmové platnosti.
Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þlánkem III. tohoto Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þlánkem
VII. tohoto Tarifu.
Ve vlacích PID K"CD jsou cestujícím uznávány platné jízdní doklady dle Tarifu ýeských drah TR 10,
které byly pĜedem zakoupeny cestujícími je!tČ pĜed nástupem do vlaku PID K"CD. Prodej jízdních
dokladĤ dle Tarifu ýD TR 10 pĜímo ve vlaku PID K"CD není zaji!tČn. Není mo#né ani vydávání
doplatkĤ dle Tarifu ýD TR 10, napĜ. pro jízdu oklikou atd. Ve vlaku PID K"CD také není mo#né
provádČt platby z elektronické penČ#enky IN-karty.
Ve vlacích PID K"CD neplatí tarif K"C Doprava, s.r.o. Cestující je povinen nastoupit do vlaku PID
K"CD s pĜedem zakoupenou a oznaþenou jízdenkou PID nebo dle Tarifu ýD TR 10. Podrobné
podmínky pro pou#ití #elezniþních jízdenek ve vlacích PID K"CD jsou uvedeny v Tarifu ýeských
drah pro vnitrostátní pĜepravu cestujících a zavazadel (ýD TR 10). Ve vlacích PID K"CD neplatí
jízdní doklady vydané dle mezinárodního #elezniþního tarifu SCIC-NRT. PĜi pou#ití vlaku PID K"CD
musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo TeleTiket pĜedlo#ena ke kontrole
pouze vyti!tČná nebo zobrazená na monitoru (displeji) pĜenosného elektronického zaĜízení. Vlaky PID
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K"CD nelze cestovat pouze na základČ samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením
grafického 2D kódu, ani s tČmito jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
5.
U vlaku PID K"CD linky S34 je cestující, který nemá pĜedem zakoupený platný jízdní doklad,
povinen pou#ít pro nástup pouze pĜední dveĜe prvního vozu ve smČru jízdy a zakoupit si jízdní doklad
u vlakové þety (strojvedoucího). Vlaková þeta (povČĜená osoba dopravce) je oprávnČna zkontrolovat
jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed odjezdem vlaku.
6.
U vlaku PID K"CD linky S34 je cestující povinen pou#ít pro nástup pĜední dveĜe vozu ve smČru jízdy
a pĜi nástupu se prokázat vlakové þetČ platným jízdním dokladem. Vlaková þeta (povČĜená osoba
dopravce) je oprávnČna zkontrolovat jízdní doklady cestujících, a to i v dobČ pĜed odjezdem vlaku.
7.
PĜímo ve vlaku PID K"CD jsou dále vydávány vlakovou þetou jednotlivé pĜestupní jízdenky PID
z pĜíruþní osobní pokladny (POP). U tČchto jízdenek se jedná o doplĖkový prodej a v jejich cenČ je
zapoþtena pĜirá#ka 8 Kþ u plnocenné a 4 Kþ u zvýhodnČné jízdenky. Tyto jízdenky mají ve srovnání
se standardními jízdenkami PID ponČkud odli!nou platnost. Vydávány jsou pouze tyto jízdenky:
PĜestupní jízdenka PID z POP
Cena
Pásmová platnost ýasová platnost
Mo"nost pou"ití
Plnocenná
P, 0, B
90 min.
Jen na území Prahy
40 Kþ
ZvýhodnČná
P, 0, B
90 min.
Jen na území Prahy
20 Kþ
8.
ýasová platnost jednotlivé jízdenky vydané ze zaĜízení POP se poþítá od okam#iku vydání. Na
jízdence je vyti!tČno datum a þas vydání.
9.
ZvýhodnČné jízdenky ze zaĜízení POP platí ve vlacích PID K"CD pro dČti od 6 do 15 let, pro dr#itele
prĤkazky PID pro dĤchodce a pro seniory od 60 do 70 let a obþany v hmotné nouzi, pokud cestující
tČchto kategorií nemají nárok na zvlá!tní ceny jízdného podle þlánku III.A. tohoto Tarifu. ZpĤsob
dokládání nároku na zvýhodnČné jízdné je uveden v þlánku IX. tohoto Tarifu. ZvýhodnČnou jízdenku
lze pou#ít i na úhradu pĜepravného za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdní kolo.
10. Jízdenky vydávané ve vlaku PID K"CD ze zaĜízení POP platí pouze v pásmech P, 0 a B. Není mo#né
na nČ pĜejet do vnČj!ích pásem, a to ani tehdy, nastoupil-li cestující do vlaku PID K"CD v pásmu 0
nebo B. Cestující, který hodlá cestovat do vnČj!ích pásem PID, si zakoupí jízdenku PID pro celou
cestu (tj. pro potĜebný þas a poþet pásem) v pĜedprodeji a musí ji mít oznaþenou ji# pĜed nástupem do
vlaku PID K"CD. Pokud si cestující ve vlaku PID K"CD zakoupí jízdenku ze zaĜízení POP a nemá
potĜebnou jízdenku PID pro zamý!lenou jízdu v dal!ích pásmech, zakoupí nebo oznaþí si jízdenku pro
dal!í jízdu a# v následném dopravním prostĜedku PID, do kterého pĜestoupí.
11. PĜepravní kontrolu ve vlacích PID K"CD provádČjí kromČ vlakové þety i pĜepravní kontroloĜi
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spoleþnosti a K"CD Doprava, s.r.o.
12. Pokud nelze oznaþit v pĜedprodeji zakoupenou jízdenku PID z dĤvodĤ nefunkþnosti v!ech oznaþovaþĤ
jízdenek PID ve stanici, zakoupí si cestující jízdenku ve vlaku PID K"CD v doplĖkovém prodeji ze
zaĜízení POP u vlakové þety.
13. PĜeprava zavazadel a psĤ ve vlacích PID K"CD se Ĝídí Smluvními pĜepravními podmínkami
#elezniþního dopravce.
14. Pro úhradu pĜepravného za zavazadlo podléhajícího placení platí ve vlacích PID K"CD ustanovení
Tarifu PID. Pokud bylo pĜepravné za zavazadlo uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento jízdní doklad
uznán i ve vlaku PID K"CD. Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu zavazadla,
uhradí pĜepravné ve vlaku PID K"CD zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze zaĜízení POP.
15. Pro úhradu pĜepravného za psa platí ve vlacích PID K"CD ustanovení Tarifu PID. Pokud bylo
pĜepravné za psa uhrazeno dle Tarifu ýD TR 10, je tento jízdní doklad uznán i ve vlaku PID K"CD.
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu psa, uhradí pĜepravné ve vlaku PID K"CD
zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze zaĜízení POP.
16. Pro úhradu pĜepravného za jízdní kolo platí ve vlacích PID K"CD ustanovení Tarifu PID. Cestující
s platným jízdním dokladem dle Tarifu PID pĜepravuje v pásmech P, 0, B jízdní kolo ve vlaku PID
K"CD zdarma. Cestujícímu s jízdenkou dle Tarifu ýD TR 10, který uhradil dle Tarifu ýD TR 10
i pĜepravné za jízdní kolo, je tento jízdní doklad pro pĜepravu kola uznán i ve vlaku PID K"CD.
Pokud cestující nemá platný jízdní doklad pro pĜepravu kola nebo nemá nárok na pĜepravu kola
zdarma, uhradí pĜepravné ve vlaku PID K"CD zvýhodnČnou jízdenkou za 20 Kþ vydanou ze
zaĜízení POP.
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17.

18.
19.
20.

ýasová a pásmová platnost jízdenky PID za zavazadlo nebo psa bez schrány nebo jízdního kola je
shodná s þasovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo nebo psa bez schrány
nebo jízdní kolo pĜepravuje, maximálnČ v!ak 300 minut.
Ve vlacích PID K"CD neplatí SMS jízdenky ani jízdenky z Mobilní penČ#enky $ aplikace Sejf.
Ve vlacích PID K"CD neplatí zamČstnanecké jízdné DP a zamČstnanecké jízdné ýD. Je uznáváno
zamČstnanecké jízdné K"C Doprava, s.r.o.
Ve vlacích PID K"CD se uznávají prĤkazy ZTP4) a ZTP/P4) pro bezplatnou pĜepravu (vþetnČ
kompenzaþních pomĤcek) dle podmínek uvedených v þlánku V. tohoto Tarifu.

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

4.

5.
6.

7.

NČkterá ustanovení tohoto Tarifu týkající se autobusových linek PID provozovaných na katastrálním
území statutárního mČsta Kladna jsou upravena odchylnČ.
V!echny zastávky linek PID na území mČsta Kladna jsou zaĜazeny do tarifního pásma 3.
Na linkách PID na území mČsta Kladna platí Tarif PID a jízdní doklady PID v rámci své þasové
a pásmové platnosti, s výjimkami uvedenými ní"e. Ceny jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. III. tohoto
Tarifu. Platnost jízdních dokladĤ se Ĝídí þl. VII. tohoto Tarifu. V soubČhu s Tarifem PID platí na
autobusových linkách PID dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. na území mČsta Kladna také Tarif
MHD Kladno a v omezené míĜe je uznáván také Tarif StĜedoþeské integrované dopravy (SID). Rozsah
platnosti na jednotlivých linkách je uveden ní#e.
Na autobusových linkách PID na území mČsta Kladna neplatí doplĖkový þasový kupón PID
BUS+VLAK vydaný pro jedno samostatné pásmo 3. Jsou uznávány pouze doplĖkové þasové kupóny
PID BUS+VLAK dvou- a vícepásmové platné pro pásmo 3.
Na linkách PID na území mČsta Kladna neplatí pĜestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
dvoupásmové 15minutové uvedené v þl. III. odst. 3. tohoto Tarifu.
Linky PID þíselné Ĝady 3xx dopravce ýSAD MHD Kladno a. s., tj. linky 300, 322, 324, 350, zaji!Ģují
zejména páteĜní spojení Kladna s Prahou. Na tČchto linkách na území mČsta Kladna:
a)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo
z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. nebo
kompatibilní (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
b)
Platí þasové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, mČsíþní nebo þtvrtletní nahrané na
þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz PĜíloha 9
tohoto Tarifu).
c)
Neplatí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlá!ené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD
Kladno a. s. nebo kompatibilní $ jednotlivé jízdné Karta "ÁKOVSKÁ 1 Kþ, Karta
DģCHODCOVSKÁ 1 Kþ, Karta RODIýOVSKÁ 4 Kþ. (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
d)
Neplatí bezplatná pĜeprava pro jednu osobu doprovázející koþárek s dítČtem dle Tarifu MHD
Kladno.
e)
Neplatí zvýhodnČný pĜestup dle Tarifu MHD Kladno.
f)
Neplatí jízdní doklady dle Tarifu SID (tj. není tarifnČ mo#ný pĜestup mezi linkami SID
a linkami PID).
Linky PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624, 626, zaji!Ģují provoz na katastrálním území mČsta
Kladna (MHD Kladno), nebo zaji!Ģují spojení mČsta Kladna s okolními obcemi a mČsty. Na tČchto
linkách na území mČsta Kladna:
a)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno hrazené v hotovosti nebo
z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní
(viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
b)
Platí þasové kupóny dle Tarifu MHD Kladno týdenní, mČsíþní nebo þtvrtletní nahrané na
þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
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Platí slevy na jízdném pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno vyhlá!ené Magistrátem
mČsta Kladna a odeþítané z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD
Kladno a. s. nebo kompatibilní $ Karta "ÁKOVSKÁ 1 Kþ, Karta DģCHODCOVSKÁ 1 Kþ,
Karta RODIýOVSKÁ 4 Kþ. Kartu RODINNOU lze na linkách PID vyu#ít pouze k úhradČ
jízdného pro jednotlivou jízdu z elektronické penČ#enky.
d)
Platí bezplatná pĜeprava pro jednu osobu doprovázející dČtský koþárek s dítČtem dle Tarifu
MHD Kladno.
e)
Je uznáván þasový kupón StĜedoþeské integrované dopravy (SID) nahraný na þipové kartČ
vydané ýSAD MHD Kladno a. s. nebo kompatibilní a platný v tarifní zónČ SID pokrývající
území mČsta Kladna, pokud cestující jede z/do dal!ích zón StĜedoþeské integrované dopravy
a pĜestupuje na území mČsta Kladna mezi linkou PID a linkou SID.
f)
Platí jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID z/do tarifní zóny SID pokrývající území mČsta
Kladna hrazené z elektronické penČ#enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s.
nebo kompatibilní, pokud cestující jede z/do dal!ích zón StĜedoþeské integrované dopravy
a pĜestupuje na území mČsta Kladna mezi linkou PID a linkou SID. U jízdného pro jednotlivou
jízdu dle Tarifu SID, které bylo uhrazeno v hotovosti (tj. bez þipové karty), pĜestup mezi PID
a SID tarifnČ není mo"ný.
Linky Ĝady 3xx a 6xx nezaĜazené do MHD Kladno, tj. linky 330, 399, 608, 621 a 622, jsou linky
provozované dopravci AUTODOPRAVA LAMER s. r. o., ýSAD Slaný s. r. o., KateĜina Kulhánková
a POHL Kladno s. r. o. Na tČchto linkách neplatí Tarif MHD Kladno a neplatí jízdní doklady SID
(pĜedplatní ani jednotlivé), tj. není tarifnČ mo#ný pĜestup mezi systémy PID a SID.
Na linkách PID na území mČsta Kladna je uznáváno zvlá!tní zlevnČné #ákovské a studentské jízdné
PID pouze pro pĜímČstské cesty, tj. jízdy mezi mČstem Kladnem a jinými mČsty nebo obcemi. Pro
vnitromČstské cesty v rámci katastrálního území mČsta Kladna zvlá!tní zlevnČné #ákovské
a studentské jízdné neplatí.
Na linkách PID, které jsou vedeny pouze po katastrálním území mČsta Kladna (linky 601, 602, 603,
604, 605, 606, 610, 611 a 613):
a)
Neplatí zvlá!tní zlevnČné #ákovské a studentské jízdné dle Tarifu PID.
b)
Neplatí zvlá!tní zlevnČné #ákovské a studentské jízdné dle Tarifu SID (tj. není tarifnČ mo#ný
pĜestup mezi linkami PID a SID).
Odbavuje-li se cestující na lince PID na území mČsta Kladna dle Tarifu MHD Kladno nebo (na
mČstské lince) þipovou kartou dle Tarifu SID (zaþátek jízdy nebo pĜestup), je povinen si v#dy pĜi
nástupu a odbavení u Ĝidiþe odebrat jízdenku, a to i v pĜípadČ pou#ití þasového jízdného, kdy se jedná
o nulovou (evidenþní) jízdenku. Na vy#ádání povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se
prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD MHD Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj
vydanou k této kartČ.
PĜi jedné cestČ (jízdČ) není dovoleno vzájemnČ kombinovat jízdní doklady rĤzných tarifních
systémĤ, tj. skládat jízdní doklady PID s jízdními doklady dle Tarifu MHD Kladno nebo s jízdními
doklady dle Tarifu SID. Toto ustanovení platí pro jízdné pro jednotlivou jízdu i pro pĜedplatní þasové
jízdné, vþetnČ slev.
PĜi skládání platnosti jízdného pro jednotlivou jízdu PID v kombinaci s pĜedplatním þasovým jízdným
PID (kupónem) platným na území mČsta Kladna (pásmo 3) se neuplatĖuje posun þasové a pásmové
platnosti navazující jízdenky pro jednotlivou jízdu PID. V takovém pĜípadČ musí mít cestující
navazující jízdenku pro jednotlivou jízdu PID zakoupenou pĜedem z pĜedprodeje a oznaþí si ji
v oznaþovaþi v autobuse bezprostĜednČ poté, co autobus PID vstoupí do toho navazujícího pásma, na
které cestující ji# nemá pĜedplatní þasové jízdné (tj. oznaþit jízdenku je tĜeba neprodlenČ po pĜepnutí
pásma na zobrazovacím zaĜízení umístČném v autobuse).
Cestující, který byl odbaven dle Tarifu MHD Kladno (pĜíp. dle Tarifu SID), pĜepravuje zavazadlo
a psa dle Tarifu MHD Kladno (pĜíp. Tarifu SID). Cestující, který byl odbaven dle Tarifu PID,
pĜepravuje zavazadlo a psa dle Tarifu PID. Pro pĜepravu platí Smluvní pĜepravní podmínky PID.
PĜirá#ky k jízdnému za nedodr#ení pĜepravní a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem PID a Smluvními
pĜepravními podmínkami PID.
c)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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IV. Cena za pĜepravu zavazadel a psa v provozu PID
1.

2.

3.
4.

5.

V MHD na území hl. m. Prahy a v pĜímČstských linkách PID je stanovena jednotná cena za pĜepravu
zavazadel pro celou síĢ PID bez ohledu na hranice tarifních pásem ve vý!i:
a)
pro zavazadlo nad rozmČr 25 × 45 × 70 cm ......................................................................... 16 Kþ
b)
dČtský koþárek bez dítČte ..................................................................................................... 16 Kþ
c)
pro zavazadlo tyþovitého tvaru nad délku 150 cm a prĤmČr 20 cm..................................... 16 Kþ
d)
pro zavazadlo tvaru desky nad rozmČr 100 × 100 × 5 cm ................................................... 16 Kþ
e)
jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) ................................................................ 16 Kþ
Maximální rozmČry zavazadel a zavazadla, jejich# pĜeprava je povolena, urþuje PĜepravní Ĝád
a Smluvní pĜepravní podmínky PID.
ýasová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo dle písm. a) a# d) je shodná s þasovou a pásmovou
platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo pĜepravuje, maximálnČ v!ak 300 min. Platnost jízdenek
urþených pro úhradu za pĜepravu jízdního kola na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) dle bodu e) je
pouze pro daný spoj.
PĜepravné za psa bez schrány a podmínky pĜepravy psa:
PĜepravu psa beze schrány lze uskuteþnit pouze za podmínek stanovených ve Smluvních pĜepravních
podmínkách PID. V pásmech P a 0 vþ. B a ve vnČj!ích pásmech PID je stanovena jednotná cena
jízdenek urþených k úhradČ pĜepravného za psa. Je-li tento jízdní doklad pou#it ve vlacích zapojených
do PID, musí se osoba pĜepravující psa pĜepravovat také na jízdní doklad PID. Nelze nakombinovat
jízdní doklad pĜepravované osoby za tarif #elezniþního dopravce a pĜepravné za psa uhradit jako
pĜepravné v systému PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze tuto jízdenku urþenou k úhradČ
pĜepravného za psa pou#ít pouze v pĜípadČ, #e ji# byl oznaþen zaþátek její platnosti nebo byla
zakoupena u Ĝidiþe pĜímČstských autobusových linek PID a je na ní vyznaþen zaþátek platnosti a její
platnost je dostaþující pro dosa#ení zamý!leného cíle v rámci PID.
Cena jízdenek urþených k úhradČ pĜepravného za psa:
a)
pĜepravné za psa beze schrány nebo za psa ve schránČ o rozmČrech dle þl. IV. odst. 1. písm. a)
............................................................................................................................................. 16 Kþ
ýasová a pásmová platnost jízdenky urþené k úhradČ pĜepravného za psa je shodná s þasovou
a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa pĜepravuje, maximálnČ v!ak 300 min.
b)
neobsazeno
c)
pĜepravné za psa beze schrány na 24 hodin ve v!ech pásmech PID .................................... 80 Kþ
d)
30denní jízdenka pro pĜepravu psa platná ve v!ech pásmech PID .................................... 460 Kþ
e)
pĜepravné za psa na lince AE (Airport Express) .................................................................. 30 Kþ
Platnost jízdenek je uvedena v þl. VII. odst. 7., platnost jízdenek dle písm. e) tohoto odstavce je pouze
v daném spoji.
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek #elezniþních dopravcĤ, kteĜí konkrétní vlaky provozují.
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4., þasové jízdenky uvedené v þl. III. odst. 6.,
þasové jízdenky pĜenosné uvedené v þl. III. odst. 7., pĜeklenovací 30denní jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 8., rodinné nebo skupinové jízdné na území hl. m. Prahy $ Skupinová víkendová jízdenka +
MHD Praha uvedené v þl. III. odst. 9. a doplĖkové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. opravĖují
u#ivatele v rámci své pásmové a þasové platnosti k bezplatné pĜepravČ jedné z polo#ek uvedené
v þl. IV. odst. 1. písm. a) a# d) nebo jednoho psa s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID
(odst. 3. tohoto þlánku).
Ceny jízdného a pĜepravného uvedené v tomto þlánku jsou vþetnČ sní#ené sazby DPH.
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V. Bezplatná pĜeprava osob a vČcí v provozu PID na území hl. m.
Prahy a na autobusových linkách zapojených do systému PID
(s výjimkou vlakĤ zapojených do systému PID a linky AE
(Airport Express))
1.

2.
3.
4.

5.

BezplatnČ se pĜepravují osoby:
a)
dČti do 6 let vČku1), které v!ak mohou cestovat pouze s doprovodem osoby star!í 10 let;
b)
dr#itelé prĤkazu %ZTP&4);
c)
dr#itelé prĤkazu %ZTP/P&4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují
souþasnČ s tímto dr#itelem, (bezplatnČ se pĜepravují té# kompenzaþní pomĤcky, které osoby
s posti#ením potĜebují po dobu pĜepravy nebo následný pohyb);
d)
obþané uvedení ve zvlá!tním pĜedpisu $ obþané, na nČ# se vztahuje zákon o mimosoudních
rehabilitacích3);
e)
osoby star!í 70 let.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Nárok na bezplatnou pĜepravu vzniká za podmínek stanovených v þl. IX. tohoto Tarifu a cestující je
povinen tento nárok dolo#it v souladu s þl. IX. tohoto Tarifu. Bez dolo#ení nároku na slevu nebo
bezplatnou pĜepravu pĜedepsaným zpĤsobem tento nárok nevzniká.
Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatnČ:
a)
snadno pĜenosné vČci, které cestující má u sebe a lze je pĜípadnČ umístit ve vozidle na místo pod
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, nebo podle potĜeby dr#et na klínČ;
b)
dČtské koþárky s dítČtem;
c)
zavazadla do rozmČru 25 × 45 × 70 cm vþetnČ;
d)
zavazadla tvaru desky do rozmČru 100 × 100 × 5 cm vþetnČ;
e)
zavazadla tyþovitého tvaru do délky 150 cm a do prĤmČru 20 cm vþetnČ;
f)
zvíĜata ve schránČ do rozmČru schrány 25 × 45 × 70 cm vþetnČ;
g)
jízdní kolo, jeho# rozmČry pĜesahují rozmČry pro pĜepravu zavazadel, lze pĜepravovat pouze
v metru, v tramvajích (pouze ve stanovených þasových obdobích a stanovených traĢových
úsecích), na lanové dráze na PetĜín a na plavidlech za podmínek stanovených ve Smluvních
pĜepravních podmínkách PID;
h)
maximálnČ dva páry ly#í vþetnČ ly#aĜských holí v jednom obalu; ly#e bez obalu jsou z pĜepravy
vylouþeny;
i)
snowboard;
j)
nákupní ta!ku na koleþkách;
k)
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B lze bezplatnČ pĜepravit psa5), kterého
pĜepravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo s platným dokladem dle Tarifu PID
opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ v pásmech P a 0 vþ. B (je-li doklad k bezplatné pĜepravČ dle
Tarifu PID vy#adován).

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

Ve vlacích zapojených do systému PID (mimo linku AE) se bezplatnČ se pĜepravují osoby:
a)
dČti do 6 let vČku1) (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby
star!í 10 let, pĜiþem# cestující star!í 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvý!e dvČ
dČti do 6. roku, pokud pro nČ po#aduje pouze jedno místo k sezení. "ádá-li cestující pro druhé
dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jako# i za ka#dé dal!í dítČ do 6. roku, zvlá!tní jízdné tarifu
#elezniþního dopravce nebo zvýhodnČné jízdné PID;
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prĤvodce dr#itele prĤkazu %ZTP/P&4), kterým mĤ#e být buć doprovázející osoba, nebo pes,
pokud se pĜepravují souþasnČ s tímto dr#itelem.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Na lince AE (Airport Express) se bezplatnČ pĜepravují:
a)
dČti do 6 let vČku1) (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby
star!í 10 let, pĜiþem# cestující star!í 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvý!e dvČ
dČti do 6. roku, pokud pro nČ po#aduje pouze jedno místo k sezení. "ádá-li cestující pro druhé
dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jako# i za ka#dé dal!í dítČ do 6. roku, zvlá!tní jízdné (dle
tarifu ýD nebo zvýhodnČné jízdné PID dle þl. III. odst. 11. písm. b));
b)
dr#itelé prĤkazu %ZTP&4);
c)
dr#itelé prĤkazu %ZTP/P&4) a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího psa1), pokud se pĜepravují
souþasnČ s tímto dr#itelem, (bezplatnČ se pĜepravují té# kompenzaþní pomĤcky, které osoby
s posti#ením potĜebují po dobu pĜepravy nebo následný pohyb).
BezplatnČ mĤ#e cestující pĜepravit následující pĜedmČty:
a)
ruþní zavazadla, která lze umístit do prostoru nad a pod místem cestujícího o rozmČrech
maximálnČ 90 × 60 × 40 cm;
b)
1 dČtský koþárek s dítČtem;
c)
1 dČtský koþárek ve slo#eném stavu (golfové hole);
d)
zvíĜe ve schránČ s nepropustným dnem umístČné na klínČ nebo pod místem, je# cestující
zaujímá;
e)
jeden pár ly#í s holemi;
f)
snowboard;
g)
dČtské boby;
h)
pouze na lince AE (Airport Express) lze bezplatnČ pĜepravit jízdní kolo zabalené pĜedepsaným
zpĤsobem pro leteckou pĜepravu; v období zvý!ených pĜepravních nárokĤ má povČĜený
pracovník dopravce právo pĜepravu jízdního kola odmítnout;
i)
pouze na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B lze ve vlacích zapojených do systému PID
bezplatnČ pĜepravit jízdní kolo, které pĜepravuje cestující s platným jízdním dokladem PID nebo
s platným dokladem dle Tarifu PID opravĖujícím k bezplatné pĜepravČ ve vlacích zapojených
do systému PID v pásmech P a 0 vþ. B (je-li doklad k bezplatné pĜepravČ dle Tarifu PID
vy#adován). PĜi vyu#ití slu#by %Úschova bČhem pĜepravy& zaplatí cestující pouze úschovné dle
tarifu #elezniþního dopravce.
PĜepravné ve vlacích zapojených do systému PID se Ĝídí jednotlivými ustanoveními Smluvních
pĜepravních podmínek a tarifem pĜíslu!ného dopravce.
b)

2.
3.
4.

5.

6.

VII.Platnost jízdních dokladĤ PID
1.

2.

V!echny druhy jízdních dokladĤ a jízdenek PID uvedené v tomto tarifu platí pouze v pĜíslu!ném poþtu
navazujících tarifních pásem (vþetnČ pásem, kde spoj nezastavuje); posloupnost tarifních pásem je
uvedena v þl. II. odst. 3. Jízdenky pro jednotlivou jízdu musí být oznaþeny v tom tarifním pásmu,
v nČm# zaþíná platnost jízdenky. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. a# 35. tohoto þlánku.
Omezení pro vybrané vlaky zaĜazené do PID (zejména rychlíky $ viz PĜíloha þ. 12) je uvedeno
v odst. 36. tohoto þlánku. Specifické tarifní podmínky na území mČsta Kladna na autobusových
linkách PID v obvodu MHD Kladno jsou uvedeny v þl. III.C. a v pĜíloze 9 tohoto Tarifu.
PĜestupní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) platí jako jízdní doklady síĢové
s libovolným poþtem pĜestupĤ v rozsahu þasové a pásmové platnosti jízdenky, není-li dále stanoveno
jinak.
a)
Pro cesty na území Prahy v pásmech P, 0, B se pou#ívají jízdenky þtyĜpásmové, platné 90 min.
od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního
odbavovacího zaĜízení.
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

Pro krat!í cesty se na území Prahy se pou#ívají také jízdenky tĜípásmové, které jsou v tomto
pĜípadČ posuzovány pouze z hlediska þasové platnosti, která je pĜi pou#ití v Praze stanovena na
30 min. od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního
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.
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma B (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem B) se pou#ívají pĜestupní jízdenky pro dvČ pásma uvedené v þl. III. odst. 1. (z/do
pásma 1 $ projí#dČná pásma 1, B) $ pro pĜejezd z/do 1. vnČj!ího pásma do/z pásma B nelze
v #ádném pĜípadČ pou#ít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou uvedenou v þl. III odst. 3 a to
ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo
B, 1; pro tĜi pásma (z/do pásma 2 $ projí#dČná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 $
projí#dČná pásma 3, 2, 1, B), pro 5 pásem (z/do pásma 4 $ projí#dČná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro
6 pásem (z/do pásma 5 $ projí#dČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 $
projí#dČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 $ projí#dČná pásma 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, B). Jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. pro 2 pásma platí max. 30 min., jízdenky pro
3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí
max. 120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max.
180 min. a jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na
jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma 0 (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem 0) se pou#ívají jízdenky pro tĜi pásma (z/do pásma 1 $ projí#dČná pásma 1, B, 0), pro
4 pásma (z/do pásma 2 $ projí#dČná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 $ projí#dČná
pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 $ projí#dČná pásma 4, 3, 2, 1, B, 0), pro
7 pásem (z/do pásma 5 $ projí#dČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem (z/do pásma 6 $
projí#dČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 $ projí#dČná pásma 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, B, 0). Jízdenky pro 3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min.,
jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky
pro 7 pásem platí max. 180 min., jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. a pro 9 pásem platí
max. 240 min. od oznaþení nebo od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem
z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma P (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem P) se pou#ívají jízdenky pro 5 pásem (z/do pásma 1 $ projí#dČná pásma 1, B, 0, P), pro
6 pásem (z/do pásma 2 $ projí#dČná pásma 2, 1, B, 0, P), pro 7 pásem (z/do pásma 3 $
projí#dČná pásma 3, 2, 1, B, 0, P), pro 8 pásem (z/do pásma 4 $ projí#dČná pásma 4, 3, 2, 1, B,
0, P), pro 9 pásem (z/do pásma 5 $ projí#dČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P), pro 10 pásem (z/do
pásma 6 $ projí#dČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P) pro 11 pásem (z/do pásma 7 $ projí#dČná
pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P). Jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro
6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 180 min., jízdenky pro 8 pásem
platí max. 210 min., jízdenky pro 9 pásem platí max. 240 min., jízdenky pro 10 pásem platí
max. 270 min. a jízdenky pro 11 pásem platí max. 300 min. od oznaþení nebo od þasu
vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Pro cesty ve vnČj!ích pásmech se jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) pou#ívají
podle poþtu navazujících pásem a þasová platnost jednotlivých jízdenek je uvedena vý!e.
Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 1. písm. b) konþí pro dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu
se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let
nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle þl. IX.
odst. 3. písm. c). Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 1. písm. b) mají v pásmech P a 0 vþ. B také dr#itelé prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory a osoby v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje prĤkazkou PID pro seniory od 60 do 70 let
nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro dĤchodce nebo
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné nouzi. PĜestupní
jízdenky þtyĜpásmové uvedené v þl. III. odst. 1. písm. b) jsou urþeny také k úhradČ pĜepravného
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za psa dle þl. IV. odst. 2. písm. a) nebo k úhradČ ceny za zavazadlo podléhající placení
uvedeného v þl. IV. odst. 1.
h)
ýasová platnost pĜestupních jízdenek vydaných v doplĖkovém prodeji Ĝidiþem
v autobusech v pásmu P (jízdenky uvedené v þl. III. odst. 2.) je shodná s þasovou platností
pĜestupních jízdenek pro 4 pásma. Tyto jízdenky jsou þtyĜpásmové a platí max. 90 min. od
oznaþení v pásmech P a 0 vþ. B. Cestující, který nastoupil bez jízdenky v pásmu P a zakoupil si
tuto jízdenku u Ĝidiþe, je povinen ji neprodlenČ po zakoupení u Ĝidiþe oznaþit v oznaþovacím
strojku ve vozidle. PĜedem zakoupenou jízdenku je cestující povinen oznaþit neprodlenČ po
nástupu do vozidla, plavidla nebo pĜi vstupu do pĜepravního prostoru metra nebo lanové dráhy
na PetĜín nebo ve vlaku zapojeném do systému PID dle postupu uvedeného v þl. IX.C. 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. Pro
stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 2. písm. b) konþí pro dČti dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Nárok na slevu
se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let
nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle þl. IX.
odst. 3. písm. c). Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu uvedených
v þl. III. odst. 2. písm. b) mají v pásmech P a 0 také dr#itelé prĤkazky PID pro dĤchodce,
seniory a obþany v hmotné nouzi. Nárok se prokazuje prĤkazkou pro seniory od 60 do 70 let
nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro dĤchodce nebo
nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné nouzi. Ve vlacích
zapojených do systému PID platí pouze pro þtyĜi pásma a s þasovou platností max. 90 min. od
oznaþení. Jízdenku vydanou v doplĖkovém prodeji Ĝidiþem v autobusech v pásmu P uvedenou
v þl. III. odst. 2. písm. b) lze pou#ít k úhradČ pĜepravy za zavazadla dle þl. IV. odst. 1. nebo
k úhradČ pĜepravného za psa dle þl. IV. odst. 2. písm. a).
i)
Jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) $ jen polo#ky urþené pouze pro pásmo P $ pĜestupní
jízdenky za 24 Kþ a 32 Kþ platí jen v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID. Pou#ití se
Ĝídí þl. XV. v pĜípadČ jízdenky zakoupené formou SMS, nebo þl. XVI. v pĜípadČ jízdenky
zakoupené prostĜednictvím mobilní penČ#enky.
PĜestupní jízdenky 15minutové uvedené v þl. III. odst. 3. platí pouze ve vnČj$ích pásmech.
V #ádném pĜípadČ neplatí na území hl. m. Prahy, a to ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m.
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1. Tyto jízdenky jsou dvoupásmové $ 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. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující
þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem. Tyto jízdenky neplatí ve vlacích
zapojených do systému PID. Neplatí pro pĜepravné za psa a pĜepravu zavazadel. Nárok na pou#ívání
zvýhodnČných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro dČti konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6
do 15 let nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dle
þl. IX. odst. 3. písm. c). Dr#itelĤm prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo osoby v hmotné nouzi
není sleva ve vnČj!ích pásmech poskytována.
PĜedplatní krátkodobé jízdenky platné na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B:
a)
pĜedplatní krátkodobé 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 od okam#iku oznaþení. Jízdenka
s platností 24 hodin platí 24 hodin od oznaþení. Jízdenka s platností 3 dny (72 hodin) platí
72 hodin od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako
pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ na území Prahy v pásmech P a 0 vþ. B. Pro stanovení
doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem.
V tomto smyslu platí tyto jízdenky na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0) v systému PID i ve
vlacích zapojených do systému PID. ZvýhodnČná jízdenka je vydávána pouze s platností
24 hodin. Tato jízdenka je urþena pro dČti od 6 do 15 let (do dne pĜedcházejícímu dni
15. narozenin). Nárok na pou#ívání zvýhodnČných krátkodobých pĜedplatních jízdenek na
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24 hodin pro dČti konþí dnem 15. narozenin. Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro
dČti od 6 do 15 let nebo dle þl. IX. odst. 3. písm. c). Nárok na pou#ívání zvýhodnČných jízdenek
s platností 24 hodin mají v pásmech P a 0 vþ. B také dr#itelé prĤkazky PID pro dĤchodce nebo
seniory nebo osoby v hmotné nouzi. Tyto osoby prokazují nárok na slevu prĤkazkou pro seniory
od 60 do 70 let nebo prĤkazkou PID pro obþany v hmotné nouzi nebo prĤkazkou PID pro
dĤchodce nebo nahranou kategorií slevy Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo nahranou kategorií slevy Obþan v hmotné
nouzi. Jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. a) pouze ab) platí jen v pásmu P mimo vlaky
zapojené do systému PID. Pou#ití se Ĝídí þl. XV. v pĜípadČ jízdenky zakoupené formou SMS,
nebo þl. XVI. v pĜípadČ jízdenky zakoupené prostĜednictvím mobilní penČ#enky.
Mezinárodní "elezniþní jízdenky kombinované s Tarifem PID platné v pásmech P, 0, B:
•
Neobsazeno.
•
3denní jízdenka MÁV-START uvedená v þl. III. odst. 4. písm. e) 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&.
•
Neobsazeno.
Kongresové jízdné dle þl. III. odst. 4. písm. f) 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.
Turistické karty Prague Card platí jako dvoudenní, tĜídenní nebo þtyĜdenní krátkodobé
þasové jízdenky PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B a na lince AE (Airport
Express). Neplatí ve vlacích PID a ve vnČj$ích tarifních pásmech. Karty se vydávají
s platností 2 dny, 3 dny nebo 4 dny ve variantČ pro dospČlé (Adult) a pro studenty (Student).
Distribuci zaji!Ģuje prodejní síĢ Pra#ské informaþní slu#by (Prague City Tourism) uvedená na
www.praguecitytourism.cz. PĜed prvním pou"itím v dopravním prostĜedku PID musí být
do popisovacího prou"ku na rubu karty þitelným a nesmazatelným zpĤsobem, tj. za pou#ití
ke kartČ pĜilo#eného speciálního þerného fixu, vyznaþeno datum prvního dne platnosti
a jméno a pĜíjmení dr"itele. Karta je nepĜenosná a platí od vyznaþeného data dva, tĜi nebo
þtyĜi po sobČ jdoucí kalendáĜní dny podle toho, na jaký poþet dní je vydána. Platnost karty konþí
ve 24:00 posledního kalendáĜního dne platnosti. Karta není platným jízdním dokladem, pokud
nejsou þitelnČ vyplnČny a pĜedepsaným zpĤsobem vyznaþeny pĜedepsané údaje, jsou-li údaje
pĜepisovány þi pozmČĖovány, není-li pou#ita uvedeným dr#itelem (je-li pou#ita neoprávnČnou
osobou), uplynula-li doba její platnosti nebo byla-li pou#ita ve vlaku PID nebo ve vnČj!ím
tarifním pásmu. PĜi pĜepravní kontrole je cestující povinen pĜedlo#ením osobního dokladu
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dolo#it, #e je dle jména a pĜíjmení uvedeného na kartČ oprávnČným dr#itelem. Cena karty
Prague Card není pĜedmČtem tohoto Tarifu.
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), 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&.
PĜedplatní krátkodobé jízdenky uvedené v þl. III. odst. 4. písm. b) platí ve v$ech pásmech PID
24 hodin od oznaþení. Tyto jízdenky platí v rámci své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní,
s libovolným poþtem pĜestupĤ. Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence
a þasové údaje udávané dopravcem. V tomto smyslu platí tyto jízdenky ve v!ech pásmech v systému
PID i ve vlacích zapojených do systému PID. Ve vlacích zapojených do systému PID lze tuto jízdenku
pou#ít pouze v pĜípadČ, #e ji# byl oznaþen zaþátek její platnosti nebo byla zakoupena u Ĝidiþe
pĜímČstských autobusových linek PID nebo zakoupena z UNIPOK nebo z POP a je na ní vyznaþen
zaþátek platnosti a její platnost je dostaþující pro dosa#ení zamý!leného cíle v rámci PID. 24hodinová
zvýhodnČná jízdenka je urþena pro dČti od 6 do 15 let. Nárok na pou#ívání zvýhodnČných
krátkodobých pĜedplatních jízdenek na 24 hod. pro dČti konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Nárok na slevu se prokazuje prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6
do 15 let nahranou na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo dle
þl. IX. odst. 3. písm. c). PĜedplatní krátkodobou jízdenku uvedenou v þl. III. odst. 4. písm. b) pouze
polo#ka 24hodinová v cenČ 80 Kþ lze pou#ít jako úhradu pĜepravného za psa ve v!ech pásmech PID
a platí 24 hodin od oznaþení.
Neobsazeno.
30denní jízdenka pro pĜepravu psa platná ve v!ech pásmech PID uvedená v þl. IV. odst. 2. písm. d)
platí 30 dnĤ (720 hodin) od oznaþení. Tato jízdenka slou#í k úhradČ pĜepravného za psa a platí v rámci
své þasové a pásmové platnosti jako pĜestupní, s libovolným poþtem pĜestupĤ. Pro stanovení doby
platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané dopravcem.
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!ákovské jízdné # jízdenky pro jednotlivou jízdu:
a)
PĜestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu # zvlá$tní zlevnČné uvedené v þl. III. odst. 1. písm.
c) a d) platí v pĜímČstských autobusech PID ve vnČj!ích pásmech nebo v kombinaci pásma 0, B
a vnČj!í pásmo/pásma nebo pásmo B a vnČj!í pásmo/pásma nebo pro pĜíslu!ný poþet
navazujících vnČj!ích pásem. Jízdenky zvlá!tní zlevnČné neplatí v #ádném pĜípadČ v pásmu P.
•
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma B (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem B) se pou#ívají jízdenky pro dvČ pásma uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d)
(z/do pásma 1 $ projí#dČná pásma 1, B) $ pro pĜejezd z/do 1. vnČj!ího pásma do/z
pásma B nelze v #ádném pĜípadČ pou#ít dvoupásmovou jízdenkou 15minutovou
uvedenou v þl. III odst. 3 c) a d) a to ani v pĜípadech, kdy je zastávka na území hl. m.
Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1; pro tĜi pásma (z/do pásma 2 $
projí#dČná pásma 2, 1, B), pro 4 pásma (z/do pásma 3 $ projí#dČná pásma 3, 2, 1, B), pro
5 pásem (z/do pásma 4 $ projí#dČná pásma 4, 3, 2, 1, B), pro 6 pásem (z/do pásma 5 $
projí#dČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B), pro 7 pásem (z/do pásma 6 $ projí#dČná pásma 6, 5, 4,
3, 2, 1, B), pro 8 pásem (z/do pásma 7 $ projí#dČná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B). Jízdenky
pro 2 pásma platí max. 30 min., jízdenky pro 3 pásma platí max. 60 min., jízdenky pro
4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí max. 120 min., jízdenky pro
6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max. 180 min. a jízdenky pro
8 pásem platí max. 210 min. od þasu vyznaþeného na jízdence pĜi prodeji Ĝidiþem
z mobilního odbavovacího zaĜízení.
•
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma 0 (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu tarifním
pásmem 0) se pou#ívají jízdenky pro 3 pásma (z/do pásma 1 $ projí#dČná pásma 1, B, 0),
pro 4 pásma (z/do pásma 2 $ projí#dČná pásma 2, 1, B, 0), pro 5 pásem (z/do pásma 3 $
projí#dČná pásma 3, 2, 1, B, 0), pro 6 pásem (z/do pásma 4 $ projí#dČná pásma 4, 3, 2, 1,
B, 0), pro 7 pásem (z/do pásma 5 $ projí#dČná pásma 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 8 pásem
(z/do pásma 6 $ projí#dČná pásma 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0), pro 9 pásem (z/do pásma 7 $
projí#dČná pásma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0). PĜestupní jízdenky pro 3 pásma platí max.
60 min., jízdenky pro 4 pásma platí max. 90 min., jízdenky pro 5 pásem platí max.
120 min., jízdenky pro 6 pásem platí max. 150 min., jízdenky pro 7 pásem platí max.
180 min., jízdenky pro 8 pásem platí max. 210 min. a jízdenky pro 9 pásem platí max.
240 min. od vydání Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení s mo#ností pĜestupĤ
v rámci své þasové a pásmové platnosti.
•
Pro cesty ve vnČj!ích pásmech se jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d)
pou#ívají podle poþtu navazujících pásem. ýasová platnost jednotlivých jízdenek je
uvedena vý!e.
•
Pro cesty z/do vnČj!ích pásem do/z pásma P (zastávky oznaþené v jízdním Ĝádu P) se
pou#ívají jízdenky zvlá!tní zlevnČné jedinČ jako doplnČk pro pĜíslu!ný poþet vnČj!ích
pásem k jízdnímu dokladu platnému pro území Prahy (pásma P, 0 a B).
b)
PĜestupní jízdenky 15minutové pro jednotlivou jízdu # zvlá$tní zlevnČné uvedené v þl. III.
odst. 3. písm. c) a d) platí pouze pro dvČ navazující vnČj!í pásma pouze v autobusech
pĜímČstských linek PID max. 15 min. od vydání Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení.
Tyto jízdenky neplatí v pásmu P nebo v pásmu 0 nebo v pásmu B samostatnČ ani pro #ádnou
jejich kombinaci na území Prahy a ani pro kombinaci pásma B, 1, a to ani v pĜípadech, kdy je
zastávka na území hl. m. Prahy vedena jako zastávka v pásmu B nebo B, 1.
c)
Pro stanovení doby platnosti je rozhodující þas vyznaþený na jízdence a þasové údaje udávané
dopravcem. Zvlá!tní zlevnČné jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí na noþních linkách a ve
vlacích zapojených do systému PID. Lze je pou#ívat pouze ve dnech vyznaþených !kolou na
#ákovském prĤkazu. Podmínkou poskytnutí slevy je vystavený #ákovský prĤkaz. "ákovský
prĤkaz pro #áky od 6 do 15 let opravĖuje dr#itele prĤkazu k pou#ití zvlá!tní zlevnČné jízdenky
uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a þl. III. odst. 3. písm. c). "ákovský prĤkaz pro #áky od 15 do
26 let opravĖuje dr#itele prĤkazu k pou#ití zvlá!tní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III. odst. 1.
písm. d) a þl. III. odst. 3. písm. d). Nárok na pou#ívání #ákovských jízdenek pro jednotlivou
jízdu od 6 do 15 let zvlá!tních zlevnČných uvedených v þl. III. odst. 1. písm. c) a þl. III. odst. 3.
písm. c) konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin nebo ukonþením !kolní docházky. Nárok
na pou#ívání #ákovských jízdenek pro jednotlivou jízdu od 15 do 26 let zvlá!tních zlevnČných
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uvedených v þl. III. odst. 1. písm. d) a þl. III. odst. 3. písm. d) konþí dnem pĜedcházejícím dni
26. narozenin, pĜeru!ením nebo ukonþením studia7), 8). Tyto jízdenky nelze zakoupit
v pĜedprodeji, ale pouze pĜímo u ĜidiþĤ pĜímČstských linek. Jízdenka se neoznaþuje. Platí pouze
pro jízdy z/do místa bydli!tČ do/z !koly. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem.
O sobotách a nedČlích platí pouze tehdy, je-li na #ákovském prĤkazu pĜe!krtnut pracovníkem
!koly symbol kladívek. U nového vzoru #ákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze
tehdy, je-li symbol %So/Ne& ponechán nepĜe!krtnutý. Neplatí a nevydávají se v mČsících
þervenec a srpen.
PĜedplatní þasové jízdenky opatĜené platným þasovým kuponem pro pásma P a 0 nebo nahraným
na kartČ uvedeným v þl. III. odst. 6. a v þl. III. odst. 7. a jízdenky pĜeklenovací uvedené v þl. III.
odst. 8. 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). V tomto smyslu platí tyto jízdenky na
území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0) v systému PID i ve vlacích zapojených do systému 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 ve elektronické podobČ.
a)
ýasové jízdenky s volitelným zaþátkem doby platnosti mČsíþní, þtvrtletní, pČtimČsíþní,
desetimČsíþní a roþní nahrané na osobní kartu uvedené v þl. III. odst. 6. písm. a) pouze aa);
písm. b) pouze ba) a bb); písm. c) pouze ca) a cb); písm. d) pouze da) mají þasovou platnost
v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou pĜímo na kartČ. Jízdenka platí mČsíc nebo
tĜi mČsíce (þtvrtletí) nebo pČt mČsícĤ nebo deset mČsícĤ nebo dvanáct mČsícĤ (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. Jejich þasová a pásmová platnost se zobrazí pĜi þtení na
validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ pĜímČstských
linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu kontrolorovi ve þtecím zaĜízení.
Pouze pro roþní kupon nahraný na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty (typ I) lze pĜeru!it platnost kuponu dle pravidel uvedených v þl. VIII. tohoto Tarifu.
b)
ýasové jízdenky 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. písm. a) pouze ab); písm. b) pouze bc) a bd); písm. c) pouze cc) a cd); písm. d)
pouze db), mají období platnosti uvedeno dopravcem pĜímo na þasovém kuponu. Jízdenka platí
dle pĜíslu!né tarifní kategorie 30, 90, 150, 300 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 pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti mČsíþní, þtvrtletní a roþní
nahrané na anonymní nepersonalizovanou kartu uvedené v þl. III. odst. 7. písm. a) mají
þasovou platnost v rozsahu dat platnosti i pásmovou platnost nahranou pĜímo na kartČ. Jízdenka
platí mČsíc nebo tĜi mČsíce (þtvrtletí) nebo dvanáct mČsícĤ (rok) podle délky pĜedplaceného
období pouze v rozsahu þasových dat nahraných jako elektronický záznam na kartČ, 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 nahraných jako
elektronický záznam na kartČ, poþínaje þasem v den prodeje (uvedeným na jízdence) do 24:00
posledního dne platnosti uvedeného na jízdence. Jejich þasová a pásmová platnost se zobrazí pĜi
þtení na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ
pĜímČstských linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku nebo pĜepravnímu kontrolorovi ve
þtecím zaĜízení.
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ýasové jízdenky pĜenosné s volitelným zaþátkem doby platnosti, vydávané v papírové
podobČ z jízdenkového programu, uvedené v þl. III. odst. 7. písm. b) mají období platnosti
uvedeno dopravcem pĜímo na jízdence. Jízdenka 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.
f)
Dr"itelé pĜedplatních þasových jízdenek obþanských uvedených v þl. III. odst. 6. písm. a)
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 pro dr#itele obþanských pĜedplatních
jízdenek neplatí ve vlacích zapojených do systému PID. Nárok dítČte na bezplatnou pĜepravu
dle pĜedchozí vČty konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin a dítČ se prokazuje prĤkazkou
PID pro dČti od 6 do 15 let nebo slevovou kategorií DítČ od 6 do 15 let nahranou na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo jiným zpĤsobem uvedeným v þl. IX.
odst. 3. písm. c).
g)
30denní pĜeklenovací jízdenky uvedené v þl. III. odst. 8. jsou vydávány pouze v papírové
podobČ pouze pro dČti od 6 do 15 let a juniory od 15 do 19 let. Tyto pĜeklenovací jízdenky jsou
vydávány pouze na základČ pĜedlo#ení #ádosti o vydání karty s dopravní aplikací. Na tuto
jízdenku je cestující $ dr#itel této jízdenky $ povinen na rubové stranČ jízdenky vyplnit své
jméno, pĜíjmení, datum narození, a to þitelnČ hĤlkovým písmem, zpĤsobem, který neumo#Ėuje
smazání (perem nebo propisovací tu#kou s modrou nebo þernou barvou náplnČ) a musí být pĜi
prvním vstupu do pĜepravního prostoru nebo do vozidla (plavidla) neprodlenČ oznaþena
v oznaþovaþi. Bez vyplnČných údajĤ a oznaþení je jízdenka neplatná. Tyto þasové jízdenky platí
30 kalendáĜních dnĤ (720 hodin) od oznaþení. Cestující je povinen na #ádost povČĜené osoby
dopravce umo#nit kontrolu oprávnČnosti u#ití této jízdenky. Nedolo#í-li cestující oprávnČnost
pou#ití této jízdenky, je pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky. OprávnČnost pou#ití
v tomto pĜípadČ nelze dolo#it zpČtnČ.
PĜedplatní þasové jízdenky opatĜené pĜíslu!ným platným doplĖkovým þasovým kuponem
BUS+VLAK nebo pĜedplatní þasové jízdenky nahrané na osobní kartČ uvedeným v þl. III. odst. 10.
písm. a) a b) platí pouze ve vnČj!ích pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vnČj!í pásmo/a (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
provozované sítČ PID. Povolené výjimky jsou uvedeny v odst. 26. a# 31. tohoto þlánku. Pro tento typ
jízdního dokladu se pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se
symbolem 0. Na kupony, kde je po#adováno vyplnČní pásmové platnosti cestujícím, si pro pásmovou
platnost v pásmech B a 0 cestující vyplĖuje do dopisovacího pole pouze pásmo 0. DoplĖkové þasové
kupony pro vnČj!í pásma 1 a# 5, pĜípadnČ kombinace s pásmem 0 nelze vzájemnČ sþítat (tj. napĜ. pro
4 vnČj!í pásma je nutné pou#ít doplĖkový kupon pro 4 vnČj!í pásma a nelze pou#ít 2 doplĖkové
kupony pro 2 vnČj!í pásma).
a)
Jízdenky na osobní kartČ obþanské zvýhodnČné typ I nebo typ II uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. a) pouze aa) a jízdenky na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze aa) na mČsíc
s volitelným zaþátkem doby platnosti nebo þtvrtletí s volitelným zaþátkem doby platnosti
mají þasovou platnost v rozsahu dat platnosti nahranou pĜímo na kartČ. Na kartČ je nahraná
i pásmová platnost pĜíslu!ného kuponu. Jízdenka platí mČsíc (resp. tĜi mČsíce (þtvrtletí)) 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 pĜi þtení na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe
autobusĤ pĜímČstských linek; vĤdci plavidla, prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu
kontrolorovi ve þtecím zaĜízení.
e)

10.
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ýasové jízdenky s volitelným zaþátkem doby platnosti 30denní a 90denní uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. a) pouze ab) mají období platnosti a pásmovou platnost uvedené dopravcem
pĜímo na þasovém kuponu vydaném z jízdenkového programu a (u vyjmenovaných druhĤ
þasových kuponĤ také z UNIPOK ve stanicích ýD). Jízdenka platí tĜicet (resp. devadesát)
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)
ýasové jízdenky opatĜené pĜíslu!ným þasovým kuponem pro pevné kalendáĜní období
(mČsíc, þtvrtletí) uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ac) platí po dobu kalendáĜního
období vyti!tČného na kuponu (kalendáĜní mČsíc, kalendáĜní þtvrtletí) a také poslední den
mČsíce pĜed zapoþetím platnosti a tĜi dny následující po ukonþení platnosti pĜíslu!ného kuponu.
Cestující je povinen pĜed vstupem do vozidla þi pĜepravního prostoru do pĜedti!tČných okének
na þasovém kuponu vyplnit úplnČ, þitelnČ a správnČ identifikaþní þíslo shodné s þíslem
prĤkazky PID a pásmovou platnost kuponu, v nČm# bude þasový kupon pou#ívat. Do
dopisovacího pole pro pásmovou platnost se zapisuje þíselné oznaþení pásma v#dy jednou
þíslicí do jednoho okénka dopisovacího pole. Pro pou#ití ve vnČj!ích pásmech v kombinaci
s pásmy B nebo 0 a B se zapí!e prvního okénka dopisovacího pole þíslice 0. Platnost ve
vnČj!ích pásmech se vyplĖuje vzestupnČ dle navazujícího poĜadí. Na doplĖkovém þasovém
kuponu pro jedno samostatné pásmo nesmí být v #ádném pĜípadČ vyplnČno pásmo P ani 0 ani B
$ tj. doplĖkový þasový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí samostatnČ pro pásmo P ani
pro pásmo 0 ani pro pĜíhraniþní pásmo B. Na doplĖkovém kuponu pro dvČ pásma nesmí být
vyplnČna kombinace 0 a B ani P a 0.
Skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha uvedené v þl. III. odst. 9. opravĖují 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 na základČ osobních údajĤ dr#itele a pĜedplatní þasové jízdenky
nahrané na osobní kartČ mohou být souþasnČ opatĜeny dvČma þasovými kupony $ pro pásma P a 0
(uvedeným v þl. III. odst. 6.) a doplĖkovým þasovým kuponem BUS+VLAK (uvedeným 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 kupon. V tomto smyslu
platí i ve vlacích zapojených do systému PID. Pou#ití a platnost se Ĝídí pĜíslu!nými ustanoveními
odst. 9. a 10. tohoto þlánku. Oba kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okam#iku pou#ití
v!ak musí být oba kupony platné þasovČ a platné v tČch pásmech, v nich# jsou pou#ity.
Platnou jízdenkou PID je té# prĤkazka PID vydaná na základČ osobních údajĤ dr#itele s þasovým
kuponem s volitelným zaþátkem platnosti z jízdenkového programu, která je platná v pásmech
uvedených na kuponu a cena je souþtem cen jízdného uvedených v þl. III. odst. 6. písm. a) pouze ab),
písm. b) pouze bc), písm. c) pouze cc), písm. d) pouze db) a odst. 10. písm. a) pouze ab), ve v!ech
pĜípadech jen 30denní, resp. 90denní kupony, podle pĜíslu!né tarifní kategorie a poþtu vnČj!ích pásem
na kuponu uvedených. Na jednom jízdním dokladu mohou být uvedena souþasnČ pásma P, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pĜíhraniþní pásmo B zapoþítává jako jedno
pásmo a oznaþuje se symbolem 0. 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.
b)

11.

12.

13.

32/68

14.

!ákovské jízdné zvlá$tní zlevnČné (pĜedplatní)
a)
v podobČ elektronického záznamu na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty na pevné kalendáĜní období mČsíc nebo pololetí $kolního roku $ pĜíslu!ný
kupon zvlá!tní zlevnČný uvedený v þl. III. odst. 10. písm. ba) je nahrán na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty. Nedílnou souþástí jízdního dokladu je
platný #ákovský prĤkaz, který je dokladem nároku na slevu v trase uvedené na prĤkazu. Platí
v pĜímČstských autobusech PID nebo ve vlacích zapojených do systému PID pouze ve vnČj!ích
pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 a vnČj!í pásmo/pásma (podle poþtu pásem, pro která je
doplĖkový þasový kupon urþen). Pro tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B
zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se symbolem %0&. Platí pouze pro jízdy z/do místa
bydli!tČ do/z !koly. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a nedČlích
platí pouze tehdy, je-li na #ákovském prĤkazu pĜe!krtnut pracovníkem !koly symbol kladívek.
U nového vzoru #ákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze tehdy, je-li symbol
%So/Ne& ponechaný nepĜe!krtnutý. Neplatí a nevydávají se v þervenci a v srpnu. Podmínkou
poskytnutí slevy je vystavený platný #ákovský prĤkaz. Pásmová platnost je v pásmech
nahraných v záznamu na kartČ. ýasová a pásmová platnost tČchto jízdenek se zobrazí pĜi þtení
na validátoru, pĜi kontrole na mobilním odbavovacím zaĜízení u Ĝidiþe autobusĤ pĜímČstských
linek; prĤvodþímu ve vlaku anebo pĜepravnímu kontrolorovi ve þtecím zaĜízení. Tyto kupony
platí jen v rozsahu nahrané þasové (kalendáĜní mČsíc nebo !kolní pololetí v rozsahu 1. pololetí:
1. 9. 20xx a# 31. 1. 20xx+1 nebo 2. pololetí 1. 2. 20xx a# 30. 6. 20xx) a pásmové platnosti;
b)
v papírové podobČ na pevné kalendáĜní období mČsíc nebo na dané pololetí $kolního roku
$ pĜedplatní þasová jízdenka PID se skládá z prĤkazky PID a doplĖkového þasového kuponu
BUS+VLAK zvlá!tního zlevnČného (vnČj!í pásma 1 a# 7, pĜípadnČ kombinace s pásmem 0)
uvedeného v þl. III. odst. 10. písm. bb) a platného #ákovského prĤkazu, který je dokladem
nároku na slevu v trase uvedené na prĤkazu. Platí v pĜímČstských autobusech PID nebo ve
vlacích zapojených do systému PID pouze ve vnČj!ích pásmech nebo v kombinaci pásmo 0
a vnČj!í pásmo/pásma (podle poþtu pásem, pro která je doplĖkový þasový kupon urþen). Pro
tento typ jízdního dokladu se pásmo 0 a pásmo B zapoþítává jako jedno pásmo a oznaþuje se
symbolem %0&. V papírové podobČ $ emise z tiskárny na pevné kalendáĜní období $ se
nevydávají tyto kupony v mutaci pro 7 nebo 8 pásem. Platí pouze pro jízdy z/do místa bydli!tČ
do/z !koly. Neplatí jako síĢové jízdenky v rámci tarifních pásem. O sobotách a nedČlích platí
pouze tehdy, je-li na #ákovském prĤkazu pĜe!krtnut pracovníkem !koly symbol kladívek.
U nového vzoru #ákovského prĤkazu platí o sobotách a nedČlích pouze tehdy, je-li symbol
%So/Ne& ponechaný nepĜe!krtnutý. Neplatí a nevydávají se v þervenci a v srpnu. Podmínkou
poskytnutí slevy je vystavený #ákovský prĤkaz. Cestující je povinen pĜed vstupem do vozidla þi
pĜepravního prostoru do pĜedti!tČných okének na þasovém kuponu vyplnit úplnČ, þitelnČ
a správnČ identifikaþní þíslo shodné s þíslem prĤkazky PID a také vyplnit þísla navazujících
tarifních pásem, v nich# je þasový kupon pou#íván. ýasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. b) zvlá!tní zlevnČné musí mít vyplnČné i dopisovací pole na rubové stranČ kuponu. Do
tohoto pole se zapisuje série a þíslo #ákovského prĤkazu, který je dolo#ením nároku na zvlá!tní
slevu pro #áky od 6 do 15 let a pro #áky a studenty od 15 do 26 let, #ákovský prĤkaz pro #áky
od 6 do 15 let opravĖuje dr#itele prĤkazu k pou#ití zvlá!tní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. b) $ polo#ka pro #áky a studenty od 6 do 15 let. "ákovský prĤkaz pro #áky od 15
do 26 let opravĖuje dr#itele prĤkazu k pou#ití zvlá!tní zlevnČné jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 10. písm. b) $ polo#ka pro #áky od 15 do 26 let. Na doplĖkovém þasovém kuponu pro
jedno pásmo $ zvlá!tním zlevnČném $ nesmí být v #ádném pĜípadČ vyplnČno pásmo 0 ani B $ tj.
doplĖkový þasový kupon pro jedno samostatné pásmo neplatí pro pásmo P ani pro pásmo 0 ani
pro pásmo B. Na doplĖkovém kuponu pro dvČ pásma nesmí být vyplnČna kombinace 0 a B ani
P a 0. ýasové jízdenky opatĜené pĜíslu!ným þasovým kuponem pro kalendáĜní období (mČsíc)
uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) zvlá!tní zlevnČné platí také poslední den mČsíce pĜed
zapoþetím platnosti a tĜi dny následující po ukonþení platnosti pĜíslu!ného kuponu, s výjimkou
mČsícĤ þervenec a srpen, kdy þasový pĜesah kuponu platného pro mČsíc þerven nebo druhé
pololetí není uznáván tĜi dny v mČsíci þervenci a poslední den mČsíce srpna není uznáván
þasový kupon platný pro záĜí nebo 1. pololetí. Tyto jízdní doklady mohou být ve formČ kuponĤ
emise z tiskárny nebo vydávané z UNIPOK v pokladnách ýeských drah. Tyto jízdenky neplatí
na noþních linkách. Lze je pou#ívat pouze ve dnech dle vyznaþení !koly na #ákovském prĤkazu.
Nárok na pou#ívání doplĖkových kuponĤ BUS+VLAK od 6 do 15 let zvlá!tních zlevnČných
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15.

16.
17.

18.

19.

uvedených v þl. III. odst. 10. písm. b) konþí pro #áky od 6 do 15 let dnem pĜedcházejícím dni
15. narozenin nebo ukonþením !kolní docházky. Nárok na pou#ívání doplĖkových kuponĤ
BUS+VLAK od 15 do 26 let zvlá!tních zlevnČných uvedených v þl. III. odst. 10. písm. b) konþí
dnem pĜedcházejícím dni 26. narozenin, pĜeru!ením nebo ukonþením studia7), 8). Tyto kupony je
mo#né s prĤkazkou PID a #ákovským prĤkazem pou#ívat samostatnČ nebo v kombinaci
s þasovými kupony platnými v pásmech %P a 0& uvedenými v þl. III. odst. 6. písm. b) a c). Oba
kupony mohou mít rozdílné období platnosti. V okam#iku pou#ití v!ak musí být oba platné
þasovČ a platné v tČch pásmech, v nich# jsou pou#ity. V pĜípadČ, #e cestující pou#ije kartu a je-li
pro vnČj!í pásma oprávnČn pou#ít þasový kupon zvlá!tní zlevnČný uvedený v þl. III. odst. 10.
písm. b), pak pouze v tomto pĜípadČ mĤ#e nahradit prĤkazku PID kartou a do dopisovacího pole
na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla prĤkazky PID je povinen zapsat posledních
deset þíslic z þísla karty.
Jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku 24hodinovou, 3denní, 30denní pĜeklenovací jízdenku
urþenou k úhradČ jízdného pro osoby a 30denní jízdenku pro pĜepravu psa je cestující povinen oznaþit
neprodlenČ po nástupu do vozidla nebo plavidla nebo pĜi vstupu 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
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), jejich# platnost zaþíná okam#ikem vydání
(pĜípadnČ þasem zaþátku platnosti jízdenky dle po#adavku cestujícího $ jen zku!ební provoz výdeje
jízdenek PID na #eleznici ze zaĜízení UNIPOK)2), 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 tak, aby byla mo#ná v pĜípadČ potĜeby kontrola rubové
strany. 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 (popĜípadČ prĤkaz studenta vysokých !kol uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto
Tarifu, karta $ zejména v pĜípadČ je-li pou#ita s doplĖkovým kuponem uvedeným v þl. III. odst. 10.
písm. b) nebo pokyny vydané dopravcem). Není dovoleno do plastového pouzdra vkládat vČci, které
s pĜedplatní þasovou jízdenkou a její platností nesouvisí.
PĜedplatní þasová jízdenka vydaná na základČ osobních údajĤ dr#itele a osobní karta jsou nepĜenosné.
PĜedplatní þasová jízdenka vydaná na základČ osobních údajĤ v papírové podobČ se skládá z prĤkazky
PID a þasového kuponu pro pásma P a 0 nebo z prĤkazky PID a doplĖkového þasového kuponu nebo
z prĤkazky PID a kombinace þasového kuponu pro pásma P a 0 a doplĖkového þasového kuponu. Pro
pou#ití jízdenek zvlá!tních zlevnČných je souþástí jízdního dokladu také platný #ákovský prĤkaz pro
pĜíslu!nou vČkovou kategorii. Jízdní doklad nahraný na osobní kartČ je tato karta, která má v!echny
údaje, slevovou kategorii a kupon/y nahrány v elektronické podobČ. PĜi aktivaci kartové aplikace se ke
kartČ cestujícímu spolu s kartou vydává jeden kus náhradního jízdního dokladu pro v!echna pásma na
24 hodin. Tento náhradní jízdní doklad cestující mĤ#e vyu#ít v pĜípadČ identifikované poruchy
nahrávky na kartČ nebo v pĜípadČ neþitelných údajĤ nebo jiné poruchy. PĜi poru!e si cestující oznaþí
tento náhradní jízdní doklad, na kterém musí být vyplnČno i þíslo karty a pĜi pĜepravní kontrole se
prokazuje jak kartou, tak i souþasnČ tímto náhradním jízdním dokladem, který je zároveĖ dokladem
pro reklamaci. V pĜípadČ, #e není mo#né jízdenku oznaþit pĜed nástupem do vlaku PID, nechá si
cestující oznaþit náhradní jízdní doklad prĤvodþím vlaku náhradním zpĤsobem. Bude-li reklamace
uznána jako oprávnČná, tj. cestující mČl na kartČ nahranou platnou pĜedplatní jízdenku, obdr#í cestující
zároveĖ nový náhradní jízdní doklad ke své kartČ. NeoprávnČná reklamace nezakládá nárok na nový
náhradní jízdní doklad a v pĜípadČ problémĤ pĜi kontrole je pak cestujícímu úþtováno jízdné dle Tarifu
PID nebo pĜíslu!ného #elezniþního dopravce.
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 nahrání na kartu v rozsahu þasových údajĤ uvedených v elektronickém
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záznamu na kartČ, okam#ik zakoupení jízdenky nemá na platnost jízdenky #ádný vliv. Doba uplynulá
od okam#iku zakoupení jízdenky ve formČ elektronického záznamu do doby jejího nahrání na kartu
není pova#ována za dobu platnosti jízdenky. 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.
Jízdní doklad je neplatný, jestli#e pro jeho pou#ití cestující nedodr#el podmínky stanovené PĜepravním
Ĝádem nebo tímto tarifem, 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, krátkodobá þasová jízdenka, 30denní pĜeklenovací jízdenka a 30denní jízdenka
pro pĜepravu psa 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
nebo byla-li neoprávnČnČ upravena nebo pozmČnČna nebo byla-li oznaþena cestujícím nebo vyplnČny
po#adované údaje (v pĜípadČ 30denní pĜeklenovací jízdenky) a# po výzvČ povČĜené osoby dopravce
(pĜepravního kontrolora) ke kontrole. Neplatný jízdní doklad je povČĜená osoba dopravce vybavená
kontrolním odznakem a prĤkazem oprávnČna odebrat podle § 6 PĜepravního Ĝádu. Karta je pova#ována
za neplatný jízdní doklad v pĜípadČ, #e byla zablokována pro pou#ití v rámci kartové aplikace nebo
nelze platnost þasového kuponu nahraného na kartu zkontrolovat prostĜednictvím k tomu urþeného
technického zaĜízení, není-li na ní nahrán jízdní doklad pro pásmo/a a þasové období, v nČm# je karta
pou#ita. V pĜípadČ osobní karty se jedná o neplatný jízdní doklad té# v pĜípadČ, #e z dĤvodu po!kození
vnČj!ích znakĤ osobní karty nelze jednoznaþnČ identifikovat jejího dr#itele, nebo je vyu#ívána jako
jízdní doklad osobou odli!nou od jejího dr#itele nebo není-li jejím dr#itelem souþasnČ dolo#en nárok
na uplatĖovanou slevu z jízdného. PĜepravní kontrolor není oprávnČn kartu cestujícímu odebrat.
Za platný jízdní doklad je pokládána, pĜi splnČní po#adavku pásmové a þasové platnosti a ostatních
podmínek uvedených v tomto tarifu, neoznaþená jízdenka Skupinová víkendová jízdenka + MHD
Praha na území Prahy v pásmech P, 0 vþ. B platná v den vyznaþený na jízdence ve v!ech prostĜedcích
MHD Praha pro spoleþnČ se pĜepravující skupinu cestujících, která nepĜekroþí vČkové slo#ení a poþet
cestujících stanovených tímto tarifem.
Za platný jízdní doklad je pokládána neoznaþená jízdenka prodaná Ĝidiþem z mobilního odbavovacího
zaĜízení nebo neoznaþená jízdenka vydaná #elezniþním dopravcem z UNIPOK nebo POP 24hodinová
nebo jednodenní T+R s vyznaþeným zaþátkem platnosti pĜi splnČní po#adavku pásmové a þasové
platnosti. Zaþátek platnosti je na tČchto jízdenkách vyznaþen pĜímo prodejními zaĜízeními nebo je
stanoven tímto tarifem. Ukonþení platnosti a pásmová platnost se Ĝídí tímto tarifem.
Z hlediska dodr#ení tarifních podmínek ze strany cestujícího lze pĜi pĜepravní kontrole uznat za platný
jízdní doklad dvČ shodnČ oznaþené jízdenky, které odpovídají z hlediska þasové a pásmové platnosti.
Souþet cen jízdenek nesmí být ni#!í ne# cena jízdenky, kterou by byl cestující povinen v daném
pĜípadČ pou#ít. ObČ jízdenky musí být oznaþeny ve stejném oznaþovaþi a ve stejný þas. V þase
oznaþení je povolen maximální rozdíl jedna minuta. PĜestupní jízdenku nelze slo#it z více jízdenek
postupnČ oznaþovaných a z jízdenek, kdy cena jízdného, kterou cestující zaplatí, by byla ni#!í ne#
cena obvyklá za pĜíslu!ný poþet projetých tarifních pásem.
Skonþí-li bČhem jízdy dopravním prostĜedkem PID þasová nebo pásmová platnost jízdenky, je
cestující povinen bez prodlení oznaþit si dal!í. Cestující, který je dr#itelem pĜedplatní þasové jízdenky
pro pásma P a 0 s þasovým kuponem v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického záznamu
nahraného na kartu nebo krátkodobé þasové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 vþ. B nebo
cestující $ dr#itel prĤkazky PID pro dĤchodce nebo senior nebo obþan v hmotné nouzi s platnou
zvýhodnČnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nebo dolo#í-li Doklad o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného na území hl. m. Prahy a cestuje v autobusech pĜímČstských linek PID za hranice pásmové
platnosti svého jízdního dokladu/nároku na zvlá!tní ceny jízdného (mimo území hl. m. Prahy)
a nemá-li jízdenku pro jednotlivou jízdu (pro potĜebný poþet vnČj!ích pásem) z pĜedprodeje, mĤ#e si
zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu pro dal!í pásma u Ĝidiþe hned pĜi nástupu do vozidla. Jízdenku
z pĜedprodeje lze také oznaþit hned pĜi nástupu do vozidla, av!ak v pĜípadČ, #e jej k okam#itému
oznaþení jízdenky vyzve Ĝidiþ, je cestující povinen si jízdenku z pĜedprodeje oznaþit ihned. Cestující je
povinen prokázat se Ĝidiþi pĜi nástupu do vozidla bez vyzvání vý!e uvedeným jízdním dokladem
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(v pĜípadČ osobní karty $ elektronická kontrola) nebo dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného
platným pro pásma P a 0 vþ. B a zakoupit si nebo oznaþit si zbývající jízdenku pro potĜebný poþet
pásem. V pĜípadČ pĜedplatního þasového kuponu nahraného na kartČ se cestující prokazuje pĜilo#ením
karty k tomu urþenému technickému zaĜízení na dobu nezbytnČ nutnou ke kontrole karty a té#
umo#nČním vizuální kontroly podle prĤkazové fotografie na kartČ. Neproká#e-li se cestující tímto
jízdním dokladem nebo nárokem na zvlá!tní ceny jízdného dokladovaným pĜedepsaným zpĤsobem,
Ĝidiþ mu prodá jízdenku vþetnČ pásem 0 a B. V pĜípadČ neþitelné karty mĤ#e cestující pou#ít náhradní
jízdní doklad v souladu s odst. 18. tohoto þlánku. PĜi cestČ z vnČj!ích pásem do pásma B nebo 0
(respektive pĜi pokraþování do pásma P) si cestující oznaþí jízdenku neprodlenČ pĜi nástupu do vozidla
nebo si ji zakoupí u Ĝidiþe autobusu. PĜi cestČ z vnČj!ích pásem do pásma 0 nebo B, resp. pokraþování
do pásma P, je-li cestující dr#itelem pĜedplatní þasové jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé
þasové jízdenky (na 24 hodin, 3 dny) pro pásma P a 0 vþ. B a cestuje v autobusech pĜímČstských linek
PID do pásmové platnosti svého jízdního dokladu (na území hl. m. Prahy) a nemá-li jízdenku pro
jednotlivou jízdu (pro potĜebný poþet tarifních pásem) z pĜedprodeje, je povinen se prokázat nČkterým
z vý!e uvedených jízdních dokladĤ nebo dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného na území hl. m.
Prahy $ platným pro pásma P a 0 vþ. B bez vyzvání pĜi zakupování jízdenky u Ĝidiþe. Cestující, dr#itel
prĤkazky PID pro dĤchodce nebo senior od 60 do 70 let nebo obþan v hmotné nouzi, který pou#ije
zvýhodnČnou jízdenku pro jednotlivou jízdu, má nárok na slevu na území hl. m. Prahy pouze s pĜedem
zakoupenou jízdenkou pro pásmo 0 vþ. B nebo pásma P a 0 vþ. B. PĜi cestČ z vnČj!ích pásem do
pásma 0 (respektive pĜi pokraþování do pásma P) si oznaþí jízdenku pro potĜebný poþet vnČj!ích
pásem neprodlenČ pĜi nástupu do vozidla nebo si ji zakoupí u Ĝidiþe autobusu. ZvýhodnČnou jízdenku
pĜi cestČ z vnČj!ích pásem do pásma 0 vþ. B (respektive pĜi pokraþování do pásma P) je povinen si
oznaþit neprodlenČ po zmČnČ pásma na B anebo 0, není-li v jízdním Ĝádu linky pásmo B uvedeno.
Nemá-li pĜedem zakoupenou jízdenku zvýhodnČnou, nelze slevu v pĜímČstských linkách poskytnout,
tj. jeho cesta není pova#ována za vnitromČstskou. Cestující se prokazuje souþasnČ platným jízdním
dokladem pro pásma P a 0 vþ. B (popĜípadČ dal!ími po#adovanými doklady stanovenými tímto
tarifem) a jízdenkou vydanou Ĝidiþem z mobilního odbavovacího zaĜízení nebo jízdenkou
z pĜedprodeje oznaþenou pĜi vstupu do vozidla. Jízdenka vydaná strojkem mobilního odbavovacího
zaĜízení nebo jízdenka oznaþená pĜi nástupu do vozidla má v tomto pĜípadČ pásmovou i þasovou
platnost poþítanou od pásma navazujícího na ji# zaplacené tarifní pásmo nebo tarifní pásmo, v nČm#
má cestující nárok na zvlá!tní ceny jízdného. SpoleþnČ pĜedlo#ené jízdní doklady se z hlediska
pásmové a þasové platnosti posuzují jako jeden jízdní doklad. Po opu!tČní zastávky na hranici dvou
tarifních pásem musí mít cestující platnou jízdenku do následující zastávky.
Cestující ve vlacích zapojených do systému PID, který je dr#itelem pĜedplatní þasové jízdenky pro
pásma P a 0 s þasovým kuponem v papírové podobČ nebo v podobČ elektronického záznamu
nahraného na kartu nebo krátkodobé þasové jízdenky $ na 24 hodin, 3 dny, nebo dolo#í-li nárok na
zvlá!tní ceny jízdného na území hl. m. Prahy $ pro pásma P a 0 vþ. B a má v úmyslu pokraþovat do
vnČj!ích tarifních pásem, mĤ#e pou#ít k dal!í cestČ (po skonþení pásmové platnosti pĜedplatní þasové
jízdenky pro pásma P a 0 nebo krátkodobé þasové jízdenky $ na 24 hodin, 3 dny $ pro pásma P a 0
vþ. B) pĜestupní jízdenku pro jednotlivou jízdu PID z pĜedprodeje, kterou si oznaþí v oznaþovaþi
umístČném v obvodu #elezniþní stanice nebo #elezniþní zastávky na území hl. m. Prahy, v ní# zaþíná
jeho jízda vlakem zapojeným do systému PID. V pĜípadČ pĜedplatního þasového kuponu nahraného na
kartČ se cestující prokazuje pĜedlo#ením karty do rukou povČĜené osoby #elezniþního dopravce na
dobu nezbytnČ nutnou k elektronické kontrole karty a té# k umo#nČní vizuální kontroly podle
prĤkazové fotografie na kartČ. V pĜípadČ neþitelné karty mĤ#e cestující pou#ít náhradní jízdní doklad
v souladu s odst. 18. tohoto þlánku. Náhradní jízdní doklad mu oznaþí povČĜená osoba pĜíslu!ného
dopravce. Pásmová platnost jízdenky se v tomto pĜípadČ poþítá od skonþení pásmové platnosti
jízdního dokladu/nároku na zvlá!tní ceny jízdného, který cestující vlastní pro pásma P a 0 vþ. B. PĜi
kontrole se v#dy prokazuje obČma jízdními doklady (popĜípadČ dal!ími po#adovanými doklady
stanovenými tímto tarifem) tak, aby mohla být dolo#ena skuteþná platnost jízdenky pro jednotlivou
jízdu. V tomto pĜípadČ se pásmová i þasová platnost poþítá od pásma navazujícího na ji# zaplacené
tarifní pásmo. SpoleþnČ pĜedlo#ené jízdní doklady se z hlediska pásmové a þasové platnosti posuzují
jako jeden jízdní doklad. Po opu!tČní zastávky na hranici dvou tarifních pásem musí mít cestující
platnou jízdenku do následující zastávky. Jízdenky oznaþené jinde ne# v oznaþovaþích umístČných
v obvodu nástupní #elezniþní stanice nebo #elezniþní zastávky nelze ve vlacích zapojených do
systému PID pro úþel posunutí pásmové a þasové platnosti uznat jako platný jízdní doklad. Pokud není
pĜi zapoþetí cesty vlakem zapojeným do systému PID výjimeþnČ mo#né oznaþit jízdenku PID pro
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poruchu v!ech oznaþovacích strojkĤ v #elezniþní stanici nebo zastávce, je cestující povinen opatĜit si
jízdenku podle tarifu dopravce provozujícího vlaky zapojené do systému PID. Ve vlacích zapojených
do systému PID je sleva pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory od 60 do 70 let nebo obþany
v hmotné nouzi nebo dr#iteli osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s tarifní kategorií Senior od 60 do 70 let nebo obþan v hmotné nouzi v jednotlivém jízdném
poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P a 0 vþ. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy
si cestující, dr#itel vý!e uvedené prĤkazky PID nebo nahrané tarifní kategorie na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele kartČ, 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 hl. m. Prahy a jeho cesta v pásmech P a 0 vþ. B ve vlaku zapojeném do
systému PID není pova#ována za vnitromČstskou cestu.
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 nebo 4, 5 nebo 5, 6 nebo 6, 7) posuzuje se pásmová platnost
výhodnČj!í pro cestujícího. ZaĜazení zastávky se vztahuje pouze k zastávce uvedené v jízdním Ĝádu
pĜedmČtné linky. Stejná zastávka na jiné lince mĤ#e být zaĜazena pouze do jednoho nebo jiného
tarifního pásma. Na území hl. m. Prahy jsou vybrané zastávky pĜímČstských linek zaĜazeny do
pásma B. PĜi pĜestupu z/do pásma B pĜímo do/z pásma P cestující hradí jízdné, jako kdyby projel
i pásmo 0.
Na lince PID þ. 426 je v úseku BĜe#any II (2. tarifní pásmo) a# ýeský Brod (3. tarifní pásmo)
povoleno pou#ití doplĖkového þasového kuponu zvlá!tního zlevnČného #áky od 6 do 15 let nebo
doplĖkového þasového kuponu pro dČti od 6 do 15 let pro jedno tarifní pásmo. V dopisovacím poli
kuponu si #ák/dítČ od 6 do 15 let vyplĖuje tarifní pásmo 2, nebo si zakoupí kupon pro 2. pásmo
(nahraný na kartČ nebo z jízdenkového programu).
Je-li zastávka na území Prahy zaĜazena do pĜíhraniþního pásma B (pĜíp. B, 1), nelze pro dojetí nebo
výjezd z této zastávky pou#ít v #ádném pĜípadČ pĜestupní jízdenky uvedené v þl. III. odst. 3.
Neobsazeno.
Na lince PID þ. 229 se vybrané zastávky zaĜazují do pásma P a souþasnČ do pásem B nebo 0 takto:
• linka 229: Depo HostivaĜ $ DolnomČcholupská pásmo P, 0; 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 þ. 166 zaĜazují zastávky
Ládví, 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 þ. 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 þ. 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 þ. 651 se mezi zastávkami Hrusice a Hrusice, Na 'mejkalce, le#ícími v tarifním
pásmu 2, uznávají i pĜedplatní þasové kupony PID zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let a zvlá!tní
zlevnČné #ákovské kupony pro #áky 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.
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
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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.

VIII. Zku$ební provoz výdeje jízdenek PID na "eleznici ze zaĜízení
UNIPOK
1.

2.
3.

PĜestupní jízdenky PID uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b) jsou vydávány ve zku!ebním provozu
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 nevydávají z UNIPOK jízdenky
pĜestupní dvoupásmové s þasovou platností 30 minut.
Ceny jízdenek z UNIPOK a jejich þasové a pásmové platnosti jsou shodné s jízdenkami uvedenými
uvedené v þl. III. odst. 1. písm. a) a b).

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

2.

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 náhradní prĤkazku
PID) a pĜíslu!ný þasový kupon. ýasová jízdenka je platná jen tehdy, je-li pĜíslu!ná prĤkazka PID
opatĜena platným þasovým kuponem shodného typu zvýhodnČní (slevy) nebo kuponem, pro který lze
prĤkazku pou#ít, nebo je-li na osobní kartČ nahraný kupon odpovídající nahrané slevové kategorii
dr#itele karty nebo kupon, který lze na kartu nahrát a je-li cestujícím pĜedlo#eno pĜedepsané potvrzení,
které, je-li po#adováno, je uvedeno u tarifních kategorií v odst. 3. tohoto þlánku. PrĤkazky PID
vystavené na základČ osobních údajĤ dr#itelĤ a osobní karty jsou nepĜenosné.
Vydávání osobních karet a prĤkazek PID
a)
Osobní karta je vydávána hl. m. Prahou. Pro pou#ití karty jako nosiþe kuponu v PID je tĜeba
po#ádat i o aktivaci kartové aplikace. Po#adovaným dokladem k dolo#ení toto#nosti je prĤkaz
toto#nosti vydaný orgánem státní správy a opatĜený fotografií #adatele. K #ádosti se pĜikládá
prĤkazová fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní kartu lze vydat jako
osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ I nebo jako osobní
kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ II (vydávána jen do
29. 2. 2016). Ji# vydanou osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele nelze
pĜevést na osobní kartu bez evidence. Pokud si dr#itel osobní karty s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele nechá vystavit osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi
vydavatele, po#ádá o zru!ení pĤvodní karty a vrátí osobní kartu s evidencí vydavateli. Za
nevyu#ité kupony nahrané na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty se vrací alikvotní þást jízdného dle þl. X. NáslednČ budou jeho osobní údaje z databáze
vydavatele vymazány ve lhĤtČ 30 kalendáĜních dnĤ. Bez vrácení karty nelze provést vymazání
osobních údajĤ z evidence vydavatele karty.
aa) Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty # typ I je
pĜipravena k vyzvednutí nebo odeslání do 14 dnĤ. Vydání osobní karty s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem
karty. "ádost lze podat na kontaktním místČ nebo prostĜednictvím internetu na stránkách
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3.

vydavatele karty. DP pĜi aktivaci dopravní aplikace pĜiĜadí CLN (card logic number) $
logické þíslo karty. Cestující pro dopravní aplikaci na osobní kartu uvádí pouze jméno,
pĜíjmení a datum narození. Na potisku ka#dé osobní karty s evidencí je uvedeno jméno,
pĜíjmení a prĤkazová fotografie dr#itele, identifikaþní þíslo osobní karty s evidencí
a poslední den platnosti této karty. V databázi DP je evidováno CLN $ logické þíslo karty
a datum narození.
ab) Osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty # typ II
(vydávána jen do 29. 2. 2016) se vydává pouze na poþkání. "adatel nevyplĖuje #ádost
o vydání karty a pracovník kontaktního místa ji vydává za osobní asistence #adatele.
"adatel je povinen prokázat svoji toto#nost a zkontrolovat správnost údajĤ, které mají být
uvedeny na potisku osobní karty bez evidence. "ádost se podává ústnČ na vybraném
kontaktním místČ. "adatel je povinen pĜedat pĜi vydání souþasnČ také prĤkazovou
fotografii, která mu bude po vydání osobní karty bez evidence vrácena. Na potisku ka#dé
osobní karty bez evidence je uvedeno jméno, pĜíjmení a prĤkazová fotografie dr#itele,
identifikaþní þíslo osobní karty bez evidence a poslední den platnosti této karty a dále
informace, #e se jedná o osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele.
Spolu s osobní kartou bez evidence je dr#iteli pĜedán autentizaþní kód (DIC) slou#ící
k autentizaci dr#itele vĤþi Servisnímu kartovému centru (SKC). Poplatek za vydání
osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo dopravce $
typ II se Ĝídí ustanovením þl. XI. odst. 10. Vydání osobní karty bez evidence osobních
údajĤ v databázi vydavatele se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. Tato
karta je vybavena pouze bezkontaktním þipem. O aktivaci dopravní aplikace po#ádá
#adatel pĜi vydání karty.
ac) Prodlou"ení platnosti karty: Vydavatel karty mĤ#e umo#nit prodlou#ení platnosti
kartám (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ I,
osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ II, anonymní
karta nepersonalizovaná), jejich# platnost konþí. Prodlou#ení platnosti karty se Ĝídí
pokyny a podmínkami stanovenými vydavatelem karty. Prodlou#ení platnosti konkrétní
karty musí provést její dr#itel, a to zasunutím karty do validátoru nebo u obsluhy
v zákaznickém centru. PĜi jedné náv!tČvČ (resp. zasunutí karty do validátoru nebo
prodlou#ením platnosti v zákaznickém centru) dojde nejen k prodlou#ení platnosti karty,
ale i k dohrání pĜíslu!ných zĤstatkĤ kuponĤ PID, pokud jsou takové zĤstatky
k prodlu#ované kartČ v systému dopravní aplikací evidovány.
b)
PrĤkazka PID $ k vystavení prĤkazky PID je po #adateli po#adována ĜádnČ vyplnČná #ádanka,
obþanský prĤkaz (cestovní pas) a fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok).
"ádanka musí být podepsána #adatelem, který tímto podpisem udČluje souhlas s vedením
osobních údajĤ v databázi DP. Po#adované osobní údaje $ jméno, pĜíjmení, datum narození,
po!tovní smČrovací þíslo (PSý). DP pĜiĜazuje prĤkazce identifikaþní þíslo; osobní údaje dr#itele
jsou uvedeny v databázi DP i na prĤkazce PID (na prĤkazce PID mimo PSý) a DP pĜidČluje
identifikaþní þíslo. 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 dojde ke zmČnČ na stranČ cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, vznik
nároku na zvýhodnČné jízdné atd.), konþí platnost prĤkazky k datu zmČny. Dopravce má právo
platnost prĤkazek ukonþit k vyhlá!enému datu.
Tarifní kategorie a potĜebné doklady pro vystavování prĤkazek PID/karet:
a)
Tarifní kategorie jízdné obþanské zvýhodnČné # prĤkazka PID obþanská s evidencí #
typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty # typ I
PrĤkazka PID obþanská # typ I $ tato prĤkazka se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku.
PrĤkazka PID je oznaþena %OBýANSKÁ S EVIDENCÍ&. PrĤkazka se vydává na deset let.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty # typ I je vydávána hl. m.
Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Vydává se na 4 roky pro pou#ití s nahranými
kupony obþanskými pro pásma P a 0 vþ. B nebo pro pou#ití s nahranými kupony pro vnČj!í pásma
nebo pro kombinaci kuponĤ pro pásma P a 0 vþ. B a navazující vnČj!í pásmo/pásma.
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Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID $ OBýANSKÁ S EVIDENCÍ
s platným kuponem $ typ I nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $
typ I s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• 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;
• s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 vþ. B mo#nost
pĜepravy dítČte od 6 do 15 let o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích bezplatnČ (pro dítČ
poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba dolo#it nárok na tuto pĜepravu dle tohoto odstavce
písm. c);
• mo#nost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ I kdykoli; výmČna karty se Ĝídí
podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
b)
Tarifní kategorie jízdné obþanské zvýhodnČné (bez evidence) # prĤkazka PID obþanská
bez evidence # typ II nebo osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele
karty # typ II
PrĤkazka PID # obþanská # typ II $ k vystavení prĤkazky PID je po #adateli po#adována fotografie
o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok) a na zadní stranČ fotografie þitelnČ napsané jméno
a pĜíjmení. Po#adované osobní údaje $ jméno, pĜíjmení. Tyto osobní údaje jsou uvedeny pouze na
jízdním dokladu. 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 PID je oznaþena %OBýANSKÁ BEZ EVIDENCE&. PrĤkazka se
vydává na poþkání. PrĤkazka se vydává na deset let. Pokud v prĤbČhu platnosti prĤkazky dojde ke
zmČnČ na stranČ cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, vznik nároku na zvýhodnČné jízdné atd.),
konþí platnost prĤkazky k datu zmČny. Dopravce má právo platnost prĤkazek ukonþit k vyhlá!enému
datu.
Osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty # typ II (vydávána jen do
29. 2. 2016) je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze ab) tohoto þlánku. Vydává se na
4 roky pro pou#ití s nahranými kupony obþanskými pro pásma P a 0 vþ. B nebo pro pou#ití
s nahranými kupony pro vnČj!í pásma nebo pro kombinaci kuponĤ pro pásma P a 0 vþ. B a navazující
vnČj!í pásmo/pásma. Na tuto kartu nelze nahrát #ádnou slevovou kategorii a dr#itel je oprávnČn
pou#ívat pouze obþanské pĜedplatní jízdné. Nelze na ni nahrát ani kupon nebo kupony, jejich# þasová
platnost by pĜekroþila dobu exspirace karty a nelze vydat duplikát této karty.
Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID $ OBýANSKÁ BEZ EVIDENCE
s platným kuponem nebo osobní karta bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $
typ II s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• s výjimkou vlakĤ zaĜazených do systému PID pouze v tarifních pásmech P a 0 vþ. B mo#nost
pĜepravy dítČte od 6 do 15 let o sobotách, nedČlích a státem uznaných svátcích bezplatnČ (pro dítČ
poþínaje dnem 10. narozenin dítČte je tĜeba dolo#it nárok na tuto pĜepravu dle tohoto odstavce
písm. c);
• mo#nost dohrání zbývající þásti þasového kuponu pouze ve vyjmenovaných pĜípadech výmČny karty
(z dĤvodu oprávnČné reklamace osobní karty bez evidence, z dĤvodu výmČny osobní karty bez
evidence na stranČ vydavatele, z dĤvodu uplynutí doby platnosti osobní karty bez evidence (nejdĜíve
2 mČsíce pĜed skonþením platnosti stávající osobní karty bez evidence), z dĤvodĤ zmČny osobních
údajĤ dr#itele karty uvedených na potisku osobní karty bez evidence, z dĤvodu po!kození osobní karty
bez evidence $ ve v!ech pĜípadech, vþetnČ dĤvodu po!kození karty, v!ak musí být þitelné jméno,
pĜíjmení dr#itele karty a zĜetelná fotografie s jednoznaþnČ rozpoznatelnou podobou dr#itele osobní
karty bez evidence). Ve v!ech pĜípadech musí být souþasnČ provedena autentizace osobní karty bez
evidence v souladu s podmínkami stanovenými vydavatelem karty a pĜedlo#ena a vrácena
vymČĖovaná osobní karta bez evidence a dolo#eny osobní údaje na kartČ #adatele o výmČnu; výmČna
karty se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty. V pĜípadČ po!kození osobní karty bez
evidence, u které nelze jednoznaþnČ pĜeþíst osobní údaje a rozpoznat fotografii dr#itele a v pĜípadČ
ztráty nebo odcizení takovéto karty nelze dohrát na novČ vydanou kartu zbývající þást þasového
kuponu a dr#itel nemá nárok na vrácení alikvotní þásti jízdného.
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c)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 15 let. Nárok na slevu zaþíná dnem 6. narozenin
a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Cestující má nárok na slevu v jízdném pro jednotlivou
jízdu a v pĜedplatném pro dČti od 6 do 15 let. PĜi #ádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání
tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je #adatel
(v tomto pĜípadČ zákonný zástupce dítČte) povinen dolo#it vČk dítČte a poskytnout jeho po#adované
osobní údaje $ jméno, pĜíjmení, datum narození, po!tovní smČrovací þíslo (PSý).
PrĤkazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku s tím, #e k vystavení prĤkazky PID je
nutná pĜítomnost zákonného zástupce dítČte s rodným listem dítČte, pĜípadnČ jeho ovČĜenou fotokopií.
Identifikace zákonného zástupce se ovČĜuje srovnáním rodného listu dítČte s obþanským prĤkazem
zákonného zástupce (musí souhlasit alespoĖ datum narození, jméno a místo narození rodiþe).
PĜedlo#ení rodného listu je mo#no nahradit obþanským prĤkazem v tČch pĜípadech, kdy dítČ #adatele
je v tomto obþanském prĤkazu zapsáno vþetnČ jeho rodného þísla, popĜípadČ cestovním pasem.
"ádanka musí být podepsána zákonným zástupcem dítČte, þím# zákonný zástupce udČluje souhlas
s vedením osobních údajĤ dítČte v databázi DP. Na vystavené prĤkazce PID stvrzuje zákonný zástupce
správnost údajĤ svým podpisem. PrĤkazka PID je oznaþena %!ÁKOVSKÁ&. PrĤkazka se vydává na
pČt let. 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.
Tato prĤkazka PID se pou#ije pouze pro doplĖkové þasové kupony pro dČti od 6 do 15 let nebo
doplĖkové þasové kupony zvlá!tní zlevnČné pro #áky od 6 do 15 let spolu s pĜíslu!ným #ákovským
prĤkazem. PĜi pou#ití této prĤkazky pro zvlá!tní zlevnČné jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo
jakékoli dovolené kombinaci zvlá!tního zlevnČného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem,
po#aduje se dolo#ení nároku na slevu #ákovským prĤkazem pĜi ka#dé kontrole povČĜeným
pracovníkem dopravce. Dále se pou#ívá jako doklad k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné dle
þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 3. písm. b), odst. 4. pouze písm. a) a b) pouze polo#ka
24hodinová zvýhodnČná pro dítČ od 6 do 15 let a té# pĜi spoleþné pĜepravČ dle þl. VII. odst. 9. písm. f).
Nárok na zvýhodnČné jízdné lze prokázat i tarifní kategorii DítČ od 6 do 15 let nahranou na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty. Osobní karta s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku.
Jménem nezletilého #adatele podává #ádost jeho zákonný zástupce.
Nárok na slevu pro dČti od 6 do 15 let na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu nebo 24hodinové
jízdenky lze prokázat také 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 10 let (ode dne 10. narozenin).
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu,
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 pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID %"ÁKOVSKÁ& s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• 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 kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
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d)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 10 let pouze na území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 10 let. Nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného
zaþíná dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 10. 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 a 0 vþ. B. Na lince AE se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 10 let
neposkytuje. Ve vnČj!ích pásmech PID se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro tuto tarifní kategorii
neposkytuje. Prokazování nároku na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného je povinné jedním z ní#e
uvedených zpĤsobĤ ode dne 6. narozenin.
K prokázání nároku na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného na území hl. m. Prahy lze pou#ít prĤkazku
PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazku 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 vydanou 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.
Pro dČti, které nemají #ádnou prĤkazku, lze nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného dolo#it
identifikaþní prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 10 let, nebo %PrĤkazem dítČ 6$15&, nebo jsou-li dr#iteli
osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, mohou si zakoupit aplikaci
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy (pásma P a 0
vþ. B). Identifikaþní prĤkazky PID pro dČti od 6 do 10 let se od 25. 5. 2015 novČ nevydávají.
Nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného lze prokázat Dokladem o nároku na zvlá$tní ceny
jízdného pro dČti od 6 do 15 let nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty nebo PrĤkazem PID pro dČti od 6 do 15 let s oznaþením %PrĤkaz dítČ 6#15& (viz
pĜíloha þ. 10). Doklad o nároku na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let je
vydáván v elektronické podobČ na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
na období stanovené dopravcem nebo v papírové podobČ jako %PrĤkaz dítČ 6#15&. Zaþátek platnosti
mĤ#e být nejdĜíve ode dne 6. narozenin, nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného konþí nejpozdČji
dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Jménem nezletilého #adatele podává #ádost jeho zákonný
zástupce. Doklad o nároku na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného v elektronické podobČ lze nahrát na
kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu þiní 120 Kþ. V pĜípadČ výmČny
dosavadní karty s nahraným Dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného za prĤkaz PID je výmČna
bezplatná.
K vydání %PrĤkazu dítČ 6#15* je #adatel povinen dolo#it osobní údaje dítČte $ jméno, pĜíjmení,
datum narození. Dolo#ení po#adovaných údajĤ je mo#né buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií), nebo obþanským prĤkazem dítČte, nebo cestovním pasem dítČte, nebo
i obþanským prĤkazem (cestovním pasem) #adatele, je-li v nČm dítČ zapsané. Po #adateli je
po#adována fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní údaje jsou
uvedeny jen na %PrĤkazu dítČ 6$15&. Za vystavení %PrĤkazu dítČ 6$15& zaplatí #adatel 20 Kþ. %PrĤkaz
dítČ 6$15& je vydáván s platností nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin. V pĜípadČ ztráty
nebo po!kození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nemá #ádný jízdní doklad
a nedolo#í nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného, posuzován jako cestující bez platného jízdního
dokladu dle þl. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle odst. 8 tohoto þlánku.
e)
Tarifní kategorie DítČ od 6 let do 15 let pouze na území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je urþena pro dČti od 6 do 15 let. 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 a 0 vþ. 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 tuto tarifní kategorii
neposkytuje. Prokazování nároku na zvlá!tní ceny jízdného je povinné Dokladem o nároku na
zvlá$tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let v elektronické podobČ na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v papírové podobČ jako %PrĤkaz dítČ 6#15& (viz
pĜíloha þ. 10). Jiné prĤkazy u dČtí star$ích 10 let nejsou uznávány jako Doklad o nároku na
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zvlá$tní ceny jízdného. DČti ve vČku od 6 do 10 let mohou nárok na zvlá!tní ceny jízdného prokázat
nČkterým ze zpĤsobĤ uvedeným v odst. 3. písm. d) tohoto þlánku.
K vydání %PrĤkazu dítČ 6#15* je #adatel povinen dolo#it osobní údaje dítČte $ jméno, pĜíjmení,
datum narození. Dolo#ení po#adovaných údajĤ je mo#né buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií), nebo obþanským prĤkazem dítČte, nebo cestovním pasem dítČte, nebo
i obþanským prĤkazem (cestovním pasem) #adatele, je-li v nČm dítČ zapsané. Po #adateli je
po#adována fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní údaje jsou
uvedeny jen na %PrĤkazu dítČ 6$15&. Za vystavení %PrĤkazu dítČ 6$15& zaplatí #adatel 20 Kþ. %PrĤkaz
dítČ 6$15& je vydáván s platností nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin. V pĜípadČ ztráty
nebo po!kození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Jménem nezletilého #adatele podává #ádost jeho zákonný
zástupce. Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let je vydáván pouze
v elektronické podobČ na kartu na období stanovené dopravcem. Zaþátek platnosti mĤ#e být nejdĜíve
ode dne 6. narozenin, nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného konþí nejpozdČji dnem
pĜedcházejícím dni 15. narozenin. Postup pro vydání osobní karty s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty je shodný jako v odst. 2. písm. c). Doklad o nároku na zvlá!tní ceny
jízdného lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na zvlá!tní
ceny jízdného, 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 pro dr#itele jízdního dokladu (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• mo#nost vydání duplikátu kuponĤ nahraných na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
f)
Tarifní kategorie Junior od 15 do 19 let
Tato tarifní kategorie je urþena na území hl. m. Prahy pro juniory od 15 do 19 let. Nárok na slevu
zaþíná dnem 15. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 19. narozenin. Cestující má nárok na
slevu þasové pĜedplatní jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. b).
PrĤkazka PID se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena %JUNIOR
15$19&. Tato prĤkazka PID se pou#ije pro þasové kupony pro pásma P a 0, vþ. B, a dále pro
doplĖkové þasové kupony nebo doplĖkové þasové kupony zvlá!tní zlevnČné pro #áky a studenty od 15
do 26 let spolu s pĜíslu!ným #ákovským prĤkazem. PĜi pou#ití prĤkazky kategorie Junior 15$19 jako
prĤkazky PID pro zvlá!tní zlevnČné jízdné v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené
kombinaci zvlá!tního zlevnČného jízdného vyjmenovaných tarifních pásem, po#aduje se dolo#ení
nároku na slevu #ákovským prĤkazem pĜi ka#dé kontrole povČĜeným pracovníkem dopravce. PrĤkazka
se vydává na pČt let.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku.
Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID Junior 15$19 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
pĜíslu!ným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• 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 kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
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g)
Tarifní kategorie Student od 19 do 26 let
Tato tarifní kategorie je pro studenty stĜední nebo vysoké !koly od 19 do 26 let. Nárok na slevu zaþíná
dnem 19. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜeru!ením studia, nejpozdČji v!ak dnem pĜedcházejícím
dni 26. narozenin. Cestující má nárok na slevu þasové pĜedplatní jízdenky na území hl. m. Prahy dle
þl. III. odst. 6. písm. c) a nárok na slevu je povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný !kolní rok
nebo platným prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. Studenty od 19 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). PĜi #ádosti o vystavení prĤkazky PID pro studenty od 19 do 26 let nebo nahrání jízdenky
urþené této tarifní kategorii na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
nebo pĜi pĜepravní kontrole je student povinen prokázat, #e je studentem vý!e citovaných !kol,
potvrzením o studiu pro daný !kolní rok nebo platným prĤkazem ISIC dle þlánku IX.B. a poskytnout
po#adované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena %STUDENT
19$26&. PrĤkazka se vydává na pČt let. Pokud v prĤbČhu platnosti prĤkazky dojde ke zmČnČ na stranČ
cestujícího (napĜ. zmČna osobních údajĤ, zánik nároku na zvýhodnČné jízdné atd.), konþí platnost
prĤkazky k datu zmČny. V pĜípadČ zániku nároku na slevu je platnost prĤkazky ukonþena posledním
dnem mČsíce, v nČm# do!lo k zániku nároku na slevu. Dopravce má právo platnost prĤkazek ukonþit
k vyhlá!enému datu.
Tato prĤkazka PID se pou#ije také pro doplĖkové þasové kupony nebo doplĖkové þasové kupony
zvlá!tní zlevnČné pro #áky a studenty od 15 do 26 let spolu s pĜíslu!ným #ákovským prĤkazem. Je-li
prĤkazka kategorie %Student 19$26 let& pou#ita jako prĤkazka PID pro zvlá!tní zlevnČné jízdné
v pásmu 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo jakékoli dovolené kombinaci zvlá!tního zlevnČného jízdného
vyjmenovaných tarifních pásem, po#aduje se dolo#ení nároku na slevu #ákovským prĤkazem pĜi
ka#dé kontrole povČĜeným pracovníkem dopravce.
U této tarifní kategorie lze jako prĤkazku PID pou#ít i platný prĤkaz ISIC dle þlánku IX.B. tohoto
Tarifu. PrĤkaz ISIC v takovém pĜípadČ platí zároveĖ jako potvrzení o studiu.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Student je povinen pĜedlo#it potvrzení o studiu ve stejném
re#imu jako u papírových prĤkazek PID. Dolo#ení nároku na slevu pro studenty od 19 do 26 let pĜi
zakupování jízdních dokladĤ je dopravcem po#adováno v#dy, nejménČ v!ak na zaþátku !kolního roku
nebo na zaþátku semestru a musí se prokazatelnČ vztahovat k období, na které #adatel slevu po#aduje.
K dolo#ení nároku na slevu pĜi zakupování jízdních dokladĤ lze pou#ít i platný prĤkaz ISIC dle
þlánku IX.B. Platnost tohoto prĤkazu nebo prolongaþní známky ISIC karty nesmí být ni#!í ne#
platnost jízdního dokladu, který cestující pou#ívá nebo po#aduje v distribuþní síti k zakoupení.
NepĜedlo#í-li cestující po#adovaný doklad, kterým dokládá nárok na slevu v dopravcem urþeném
termínu, nárok na slevu zaniká (nevznikne) bez ohledu na platnost uvedenou na prĤkazce PID. Pokud
prĤkazka PID studenta stĜední !koly od 19 let do 26 let a studenta vysokých !kol od 19 do 26 let
nebyla vystavena v aktuálním !kolním roce/akademickém roce, je dr#itel povinen nosit v pouzdĜe
spolu s þasovou jízdenkou i Potvrzení o studiu v aktuálním !kolním roce vydané dopravcem
a potvrzené !kolou. Tato povinnost se vztahuje i na dr#itele osobní karty s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty, kteĜí uplatĖují nárok na slevu student od 19 do 26 let. Pokud prĤkazka
PID, která nebyla vystavena v aktuálním !kolním roce, nebo karta není opatĜena Potvrzením o studiu
v aktuálním !kolním roce, nebo není-li nárok na slevu dolo#en v povolených pĜípadech ISIC kartou
opatĜenou platnou prolongaþní známkou nebo v povolených pĜípadech ISIC kartou, která je platná
a její# platnost je zĜejmá z dat na ní uvedených, na celé období platnosti jízdního dokladu, je tento
jízdní doklad neplatný.
Za doklad, na jeho# základČ je poskytována sleva jízdného studentĤm do 26 let jsou pova#ovány
i prĤkazy studenta vysokých !kol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu. Student vysoké !koly11)
uvedené v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu, který pou#ívá prĤkaz studenta jako doklad nahrazující prĤkazku
PID pro studenty od 19 do 26 let, na jeho# základČ je oprávnČn pou#ívat zvýhodnČné jízdenky
uvedené v þl. III. odst. 6. písm. c) pouze cc) a cd) je povinen prokázat se jízdenkou (kuponem)
souþasnČ s tímto prĤkazem studenta. I na tyto prĤkazy a k nim vydané þasové kupony, které jsou na
základČ smlouvy s vyjmenovanými !kolami pova#ovány za prĤkazky nahrazující prĤkazku PID pro
studenty od 19 do 26 let, se vztahují ní#e poskytované slu#by pro kategorii Student 19$26 let a lze
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k nim pou#ívat doplĖkové þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) mimo polo#ky
pro dČti od 6 do 15 let a doplĖkové þasové kupony zvlá!tní zlevnČné uvedené v þl. III. odst. 10.
písm. b) mimo polo#ky pro #áky od 6 do 15 let.
Pro dr#itele osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s tarifní kategorií
Student 19$26 let star!í 19 let slou#í prĤkaz studenta vysokých !kol11) uvedených v pĜíloze þ. 7 tohoto
Tarifu jako potvrzení o studiu.
Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID Student 19$26 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
pĜíslu!ným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID;
• mo#nost vrácení alikvotní þásti za nevyu#ité jízdné, zbývá-li nejménČ 16 dnĤ platnosti kuponu;
• mo#nost vydání duplikátu kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
h)
Tarifní kategorie pro zvlá$tní zlevnČné jízdné
ha) "ák od 6 do 15 let (pro zvlá$tní zlevnČné jízdné)
je dítČ vykonávající povinnou !kolní docházku ve !kolách zĜízených dle zákona
þ. 561/2004 Sb., o soustavČ základních a stĜedních !kol, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ od
zahájení prvního roþníku !kolní docházky do patnácti let, tj. ode dne 6. narozenin do dne
pĜedcházejícího dni 15. narozenin. Tato tarifní kategorie se vztahuje pouze na u#ivatele
zvlá!tního zlevnČného jízdného pro #áky od 6 do 15 let. Sleva je poskytována pouze na
pĜímČstských linkách PID nebo ve vlacích PID v pásmu 0 nebo 0, B a ve vnČj!ích pásmech, a to
buć pro kombinaci vnČj!í pásmo/pásma a pásmo B nebo pro kombinaci vnČj!í pásmo/pásma
a pásma 0, B nebo pouze pro vnČj!í pásmo/pásma. SamostatnČ se pro pásmo 0 nebo pásmo B
nebo kombinaci pásem B a 0 sleva neposkytuje. Cestující má nárok na slevu v jízdném pro
jednotlivou jízdu a v pĜedplatném pro #áky od 6 do 15 let. Ve vlacích PID není poskytováno
#ákovské jízdné pro jednotlivou jízdu.
!ákovský prĤkaz pro "áky od 6 do 15 let není jízdním dokladem, ale oprávnČním pro pou#ití
slevy. Jako prĤkazka PID se pou#ije prĤkazka PID pro dČti od 6 do 15 let. V pĜípadČ, #e
cestující pou#ije osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty a je-li pro
vnČj!í pásma nebo kombinaci vnČj!ích pásem a pásma 0 vþ. B oprávnČn pou#ít þasový kupon
zvlá!tní zlevnČný, pak do dopisovacího pole na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla
prĤkazky PID je povinen zapsat posledních deset þíslic z þísla þipové karty a kartou tak v tomto
pĜípadČ mĤ#e nahradit prĤkazku PID. "ákovský prĤkaz je prĤkaz vydaný dopravcem
k uplatnČní nároku pro poskytování #ákovského jízdného. "ákovské prĤkazy se mezi dopravci
#elezniþní veĜejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veĜejné vnitrostátní silniþní linkové
osobní autobusové dopravy navzájem uznávají. "ákovský prĤkaz musí obsahovat jméno,
pĜíjmení #áka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydli!tČ #áka, název !koly, !kolou
(razítkem a podpisem oprávnČné osoby) potvrzený údaj o trvání !kolního, místo sídla !koly,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávnČného zamČstnance dopravce. Není-li místo bydli!tČ
a místo !koly oznaþeno na #ákovském prĤkazu tarifním pásmem, není toto dĤvodem
k neposkytnutí slevy. Nevyuþuje-li !kola po v!echny dny v týdnu, vyznaþí !kola tuto skuteþnost
na #ákovském prĤkazu. Dojí#dí-li #ák za úþelem vyuþování v rámci pĜedepsaných osnov do
jiného místa ne# do místa sídla !koly, vydá dopravce po prokázání nároku na #ákovské jízdné
dal!í #ákovský prĤkaz, ve kterém bude uvedeno a !kolou potvrzeno období, v nČm# jej bude #ák
pou#ívat. ěádnČ vyplnČný a !kolou potvrzený #ákovský prĤkaz pĜedkládá #ák spolu s fotografií
k ovČĜení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto þlánku. Za ztracené, odcizené
a nevyu#ité jízdenky a #ákovské prĤkazy se náhrada neposkytuje. V pĜípadČ ztráty, po!kození þi
uplynutí doby platnosti #ákovského prĤkazu se nevystavuje duplikát, ale nový #ákovský prĤkaz.
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 maximálnČ na þtyĜi !kolní roky, platnost pro ka#dý !kolní rok musí být
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znovu potvrzena !kolou. Bez tohoto potvrzení je prĤkaz neplatný. Platnost #ákovského prĤkazu
konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin.
hb) "ákovský prĤkaz pro "áky a studenty od 15 do 26 let
"áky/studenty od 15 do 26 let se rozumČjí #áci/studenti v!ech !kol do vČku 26 let vČku, 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). Tato tarifní
kategorie se vztahuje pouze na u#ivatele zvlá!tního zlevnČného jízdného pro #áky od 15
do 26 let. Sleva je poskytována pouze na pĜímČstských linkách PID nebo ve vlacích PID
v pásmu 0 nebo 0, B a ve vnČj!ích pásmech, a to buć pro kombinaci vnČj!í pásmo/pásma
a pásmo B nebo pro kombinaci vnČj!í pásmo/pásma a pásma B, 0 nebo pouze pro vnČj!í
pásmo/pásma. Pro pásmo 0 nebo pásmo B nebo kombinaci pásem B a 0 se sleva neposkytuje.
Cestující má nárok na slevu v jízdném pro jednotlivou jízdu a v pĜedplatném pro #áky
a studenty od 15 do 26 let. Ve vlacích PID není poskytováno #ákovské jízdné pro jednotlivou
jízdu.
!ákovský prĤkaz pro "áky a studenty od 15 do 26 let není jízdním dokladem, ale
oprávnČním pro pou#ití slevy. Jako prĤkazka PID se pou#ije prĤkazka PID pro juniory od 15
do 19 let nebo prĤkazka PID pro studenty od 19 do 26 let. V pĜípadČ, #e cestující pou#ije osobní
kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty a je-li pro vnČj!í pásma nebo
kombinaci vnČj!ích pásem a pásma 0 vþ. B oprávnČn pou#ít þasový kupon zvlá!tní zlevnČný,
pak do dopisovacího pole na þasovém kuponu urþeného pro zapsání þísla prĤkazky PID je
povinen zapsat posledních deset þíslic z þísla þipové karty a kartou tak v tomto pĜípadČ mĤ#e
nahradit prĤkazku PID. "ákovský prĤkaz je prĤkaz vydaný dopravcem k uplatnČní nároku pro
poskytování #ákovského jízdného. "ákovské prĤkazy se mezi dopravci #elezniþní veĜejné
vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a veĜejné vnitrostátní silniþní linkové osobní autobusové
dopravy navzájem uznávají. "ákovský prĤkaz musí obsahovat jméno, pĜíjmení #áka, datum
narození, aktuální fotografii, místo bydli!tČ #áka, název !koly, !kolou (razítkem a podpisem
oprávnČné osoby) potvrzený údaj o trvání !kolního/akademického roku, místo sídla !koly,
razítko s názvem dopravce a podpis oprávnČného zamČstnance dopravce. Není-li místo bydli!tČ
a místo !koly oznaþeno na #ákovském prĤkazu tarifním pásmem, není toto dĤvodem
k neposkytnutí slevy. Nevyuþuje-li !kola po v!echny dny v týdnu, vyznaþí !kola tuto skuteþnost
na #ákovském prĤkazu. Dojí#dí-li #ák za úþelem vyuþování v rámci pĜedepsaných osnov do
jiného místa ne# do místa sídla !koly, vydá dopravce po prokázání nároku na #ákovské jízdné
dal!í #ákovský prĤkaz, ve kterém bude uvedeno a !kolou potvrzeno období, v nČm# jej bude #ák
pou#ívat. ěádnČ vyplnČný a !kolou potvrzený #ákovský prĤkaz pĜedkládá #ák spolu s fotografií
k ovČĜení dopravci na místech stanovených v odst. 5. tohoto þlánku. Za ztracené, odcizené
a nevyu#ité jízdenky a #ákovské prĤkazy se náhrada neposkytuje. V pĜípadČ ztráty, po!kození þi
uplynutí doby platnosti #ákovského prĤkazu se nevystavuje duplikát, ale nový #ákovský prĤkaz.
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
a studenty od 15 do 26 let se vydává pro ka#dý !kolní/akademický rok zvlá!Ģ. Platnost
#ákovského prĤkazu konþí nejpozdČji dnem pĜedcházejícím dni 26. narozenin.
Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ s platným kuponem zvlá!tním zlevnČným jsou:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID.
i)
Tarifní kategorie Senior od 60 do 70 let (na území hl. m. Prahy Senior od 60 do 65 let)
Tato tarifní kategorie je pro osoby ve vČku od dne 60. narozenin do dne pĜedcházejícímu dni
70. narozenin. Na území hl. m. Prahy je tato tarifní kategorie pro u#ivatele od dne 60. narozenin do
dne pĜedcházejícímu dni 65. narozenin.
Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na þasové pĜedplatní
jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle þl. III. odst. 1. písm. b),
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze polo#ka 24hodinová zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let
a také pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi. 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 uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) jen polo#ky obþanské jízdné.
PĜi #ádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí
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osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je #adatel povinen dolo#it vČk a poskytnout své
po#adované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) tohoto þlánku. PrĤkazka PID je oznaþena %SENIOR
60$70&. PrĤkazka se vydává na deset let. V pĜípadČ zániku nároku na slevu dovr!ením vČku je platnost
prĤkazky ukonþena posledním dnem mČsíce, v nČm# dr#itel dovr!il 70 let. PrĤkazka PID pro seniory
od 60 do 70 let se vydává jako souþást pĜedplatní jízdenky nebo jako doklad k prokázání nároku na
slevu pro vnitromČstské cesty na území hl. m. Prahy.
PrĤkaz PID s oznaþením %PrĤkaz senior 60#65* se vydává pouze k prokázání nároku na slevu pro
jednotlivé jízdné. K vydání %PrĤkazu senior 60#65* je #adatel povinen dolo#it vČk a poskytnout
po#adované osobní údaje $ jméno, pĜíjmení, datum narození. K dolo#ení po#adovaných údajĤ je tĜeba
pĜedlo#it obþanský prĤkaz (cestovní pas). Po #adateli je po#adována fotografie o rozmČrech
3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na %PrĤkazu senior 60$65&. Za
vystavení %PrĤkazu senior 60$65& zaplatí #adatel 20 Kþ. %PrĤkaz senior 60$65& je vydáván s platností
nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 65. narozenin. V pĜípadČ ztráty nebo po!kození se nevystavuje
duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty lze nahrát pro tuto kategorii þasové kupony pro pásma P a 0 vþ. B, pĜedplatní kupony
pro vnČj!í tarifní pásma nebo pro kombinaci pásma 0 vþ. B s navazujícím/i vnČj!ím/i pásmem/pásmy
nebo jako doklad k prokázání nároku na slevu nebo jen tarifní kategorii Senior od 60 do 70 let, která
v!ak není jízdním dokladem, ale je jen dokladem opravĖujícím k pou#ití zvýhodnČných jízdenek na
území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0 vþ. B).
PrĤkazku PID pro seniory od 60 do 70 let, %PrĤkaz senior 60$65& nebo nahranou tarifní kategorii
Senior od 60 do 70 let na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty lze pou#ít
k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitromČstské cesty (jízdy)
dle þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze polo#ka 24hodinová
zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let a také pro dr#itele prĤkazky PID pro seniory nebo obþany
v hmotné nouzi.
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 nebo %PrĤkazu senior 60$65&, pokraþuje-li dr#itel této prĤkazky
(prĤkazu) 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 seniory od 60 do 70 let
nebo %PrĤkazu senior 60$65& v jednotlivém jízdném poskytována výhradnČ pro cesty v pásmech P a 0
vþ. B. Pro navazující cestu mimo území hl. m. Prahy si cestující, dr#itel vý!e uvedené prĤkazky 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 a 0 vþ. 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,
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 pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID $ Senior 60$70 s platným kuponem
nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty s nahraným platným
kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• 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 kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.

47/68

j)
Tarifní kategorie Dal$í zĜetele hodní obþané (dále jen Obþan v hmotné nouzi)
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:
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; 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;
jd) nebo osoba, které vznikl nárok na slevu do data 31. 7. 2008 dle podmínek pro tarifní
kategorii DĤchodce pouze v!ak starobní dĤchodce, ale nedosáhla vČku 60 let (do dne
pĜedcházejícího dni 60. narozenin) a je dr#itelem prĤkazky PID pro dĤchodce typu
starobní dĤchodce po pĜevodu kategorie DĤchodce na þipovou kartu nebo pĜi ukonþení
platnosti papírové prĤkazky do doby dosa#ení vČku pro kategorii Senior od 60 do 70 let
a pĜevedení do této kategorie.
Cestující má nárok na slevu pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0, B) na þasové pĜedplatní
jízdenky dle þl. III. odst. 6. písm. d) a na jízdné pro jednotlivou jízdu dle þl. III. odst. 1. písm. b),
odst. 2. písm. b) a odst. 4. písm. aa) pouze polo#ka 24hodinová zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let
a také pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo obþany v hmotné nouzi.
PĜi #ádosti o vystavení prĤkazky PID nebo nahrání tarifní kategorie na osobní kartu s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je #adatel povinen poskytnout po#adované osobní údaje.
PrĤkazka PID se vystavuje dle odst. 2. písm. b) toho þlánku s tím, #e #adatel je povinen pĜedlo#it:
• pro pĜípad dle ja) Rozhodnutí o pĜiznání invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ;
• pro pĜípad dle jb) 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) 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;
• pro pĜípad dle jd) Rozhodnutí o pĜiznání starobního dĤchodu nebo jeho kopie. Jako potvrzení lze
pou#ít i PrĤkazku PID pro dĤchodce typu starobní dĤchodce vydanou pĜed 31. 7. 2008.
PrĤkazka PID je oznaþena %SP&. PrĤkazka se vydává na deset let. Pominou-li dĤvody k poskytování
slevy v kategorii hmotná nouze, je dr#itel povinen prĤkazku neprodlenČ vrátit dopravci.
PrĤkazky PID pro dĤchodce se od 1. 8. 2008 nevydávají, s výjimkou duplikátĤ. Tyto prĤkazky
nesou oznaþení %DĤchodce SD&. Lze je pou#ívat pouze jako doklad na slevu v jednotlivém jízdném na
území hl. m. Prahy pro vnitromČstské cesty (jízdy) nebo pro doplĖkové kupony pro vnČj!í tarifní
pásma nebo pro kombinaci pásma 0 vþ. B s navazujícím/i vnČj!ím/i pásmem/pásmy nebo jako doklad
k prokázání nároku na slevu.
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Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku a po dolo#ení nároku pro tuto tarifní kategorii. K dolo#ení
nároku #adatel pĜedkládá stejné doklady, jako jsou po#adovány v pĜípadČ vydání prĤkazky PID
uvedené v ustanovení písm. j) vý!e. Rozhodnutí o pĜiznání starobního dĤchodu pĜiznaného nejpozdČji
do data 31. 7. 2008 lze nahradit PrĤkazkou PID pro dĤchodce vydanou pĜed 1. 8. 2008.
PrĤkazku PID pro obþany v hmotné nouzi s potvrzením k dolo#ení nároku na slevu lze pou#ít
i k prokázání nároku na zvýhodnČné jízdné pro jednotlivou jízdu pouze pro vnitromČstské cesty
(jízdy) dle þl. III. odst. 1. písm. b), odst. 2. písm. b), odst. 4. písm. aa) pouze polo#ka 24hodinová
zvýhodnČná pro dČti od 6 do 15 let a také pro dr#itele prĤkazky PID pro dĤchodce, seniory nebo
obþany v hmotné nouzi.
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 a 0 vþ. 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 a 0 vþ. 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# jd)), 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 pro dr#itele jízdních dokladĤ (prĤkazka PID, osoby v hmotné nouzi s platným
kuponem nebo osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kategorie Obþan
v hmotné nouzi s nahraným platným kuponem) s uvedeným typem prĤkazky/karty jsou:
• 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 kuponu (u papírových kuponĤ jen s volitelným zaþátkem platnosti
(z jízdenkového programu) maximálnČ jedenkrát za 24 mČsícĤ, u kuponĤ nahraných na osobní kartČ
s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami
stanovenými vydavatelem karty.
k)
Tarifní kategorie Senior od 65 let do 70 let na území hl. m. Prahy
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
pouze na území hl. m. Prahy $ v pásmech P a 0 vþ. B. Na lince AE se pĜeprava za zvlá!tní ceny
jízdného neposkytuje. Ve vnČj!ích pásmech PID se pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného pro tuto tarifní
kategorii 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 na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v papírové podobČ prĤkazem PID oznaþeným
%PrĤkaz senior 65#70&.
PrĤkaz PID s oznaþením %PrĤkaz senior 65#70* se vydává v papírové podobČ jako Doklad o nároku
na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let. K vydání %PrĤkazu senior 65#70* je #adatel
povinen dolo#it vČk a poskytnout po#adované osobní údaje $ jméno, pĜíjmení, datum narození.
K dolo#ení po#adovaných údajĤ je tĜeba pĜedlo#it obþanský prĤkaz (cestovní pas). Po #adateli je
po#adována fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen
na %PrĤkazu senior 65$70&. Za vystavení %PrĤkazu senior 65$70& zaplatí #adatel 20 Kþ. %PrĤkaz
senior 65$70& je vydáván s platností nejvý!e do dne pĜedcházejícímu dni 70. narozenin. V pĜípadČ
ztráty nebo po!kození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 65
do 70 let je vydáván pouze v elektronické podobČ na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ
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v databázi vydavatele karty na období platnosti stanovené dopravcem, maximálnČ ode dne
65. narozenin do dne pĜedcházejícího dni 70. narozenin. Zaþátek platnosti mĤ#e být nejdĜíve ode dne
65. narozenin, nárok na pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného v této kategorii konþí nejpozdČji dnem
pĜedcházejícím dni 70. narozenin.
Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému.
Cena tohoto dokladu þiní 120 Kþ, a to i v pĜípadech, kdy cestující nevyu#ije maximálnČ mo#né období
platnosti.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na bezplatnou
pĜepravu, zvlá!tní ceny jízdného nebo slevu postupem dle tohoto Tarifu, posuzován jako cestující bez
platného jízdního dokladu dle þl. XIII. Bez dolo#ení nároku na slevu zaplatí cestující jízdné dle
odst. 8. tohoto þlánku.
Poskytované slu"by pro dr#itele jízdních dokladĤ (osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty) s uvedeným typem karty jsou:
• mo#nost zpČtného dolo#ení platného jízdního dokladu pĜi zapomenutém jízdním dokladu (neplatí ve
vlacích zapojených do systému PID);
• mo#nost vydání duplikátu kuponĤ nahraných na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty kdykoli; výmČna karty se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
l)
Tarifní kategorie Osoba star$í 70 let
Tato tarifní kategorie je pro osoby star!í 70 let (ode dne 70. narozenin). Cestující má nárok na
bezplatnou pĜepravu ve v!ech tarifních pásmech PID mimo vlaky zapojené do systému PID. Na území
hl. m. Prahy $ v pásmech P a 0 vþ. 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.
Dolo#ení vČku je pro uznání nároku na bezplatnou pĜepravu nebo na pĜepravu za zvlá!tní ceny
jízdného povinné.
Dokladem k prokázání nároku v prostĜedcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID je aplikace
%Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 70 let&, nahraná v elektronické podobČ na
osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo prĤkazka PID oznaþená
%IDENTIFIKAýNÍ& nebo %PrĤkaz senior 70+&. Dosavadní prĤkazky PID %IDENTIFIKAýNÍ& se
uznávají do konce své platnosti, nové se nevydávají. K prokázání nároku v prostĜedcích PID mimo
vlaky zapojené do systému PID lze pou#ít také platný obþanský prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie,
cestovní pas nebo prĤkaz o povolení k pobytu pro cizince. Takto lze prokázat nárok na bezplatnou
pĜepravu pro v!echna pásma PID av!ak mimo vlaky zapojené do systému PID.
Ve vlacích zapojených do systému PID, pouze v$ak na území hl. m. Prahy (pásma P a 0 vþ. B), se
osoby star!í 70 let prokazují Dokladem o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro seniora od 70 let
vydávaného pouze v podobČ elektronického záznamu nahraného na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo v podobČ prĤkazu PID oznaþeného %PrĤkaz
senior 70+* dle PĜílohy þ. 10. Jiné prĤkazy u osob star$ích 70 let nejsou ve vlacích PID uznávány
jako Doklad o nároku na zvlá$tní ceny jízdného. Doklad o nároku na pĜepravu za zvlá!tní ceny
jízdného ve vlacích zapojených do PID je vydáván na dobu 4 let. Cena tohoto dokladu þiní 20 Kþ.
Zaþátek platnosti mĤ#e být nejdĜíve ode dne 70. narozenin. Tímto dokladem lze také prokázat nárok
na bezplatnou pĜepravu dle þlánku V. odst. 1. písm. e) v prostĜedcích PID (kromČ linky AE a vlakĤ
PID) na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 vþ. B a ve vnČj!ích tarifních pásmech na autobusových
linkách zapojených do systému PID. Ve vnČj!ích pásmech není ve vlacích zapojených do systému PID
pĜeprava za zvlá!tní ceny jízdného ani bezplatná pĜeprava povolena.
K vystavení %identifikaþní prĤkazky PID& je po #adateli po#adována fotografie o rozmČrech
3,5 × 4,5 cm a na zadní stranČ fotografie þitelnČ napsané jméno a pĜíjmení. "adatel souþasnČ dolo#í, #e
je star!í 70 let oficiálním dokladem, který obsahuje jméno, pĜíjmení, fotografii a datum narození. Na
vystavené prĤkazce PID stvrzuje #adatel správnost údajĤ svým podpisem. Za vystavení identifikaþní
prĤkazky zaplatí #adatel 20 Kþ. PrĤkazka PID je oznaþena %IDENTIFIKAýNÍ&. PrĤkazka platí pro
v!echna pásma PID mimo vlaky zapojené do systému PID. V pĜípadČ ztráty nebo po!kození se
nevystavuje duplikát, ale nová identifikaþní prĤkazka.
K vydání %PrĤkazu senior 70+* je #adatel povinen dolo#it vČk a poskytnout po#adované osobní
údaje $ jméno, pĜíjmení, datum narození. K dolo#ení po#adovaných údajĤ je tĜeba pĜedlo#it obþanský
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4.

5.

prĤkaz (cestovní pas). Po #adateli je po#adována fotografie o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden
rok). Osobní údaje jsou uvedeny jen na %PrĤkazu senior 70+&. Za vystavení %PrĤkazu senior 70+&
zaplatí #adatel 20 Kþ. V pĜípadČ ztráty nebo po!kození se nevystavuje duplikát, ale nový prĤkaz.
Osobní karta s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty je vydávána hl. m. Prahou dle
odst. 2. písm. a) pouze aa) tohoto þlánku. Doklad o nároku na zvlá$tní ceny jízdného pro seniora
od 70 let lze nahrát na kontaktních místech odbavovacího systému. Cena tohoto dokladu þiní 20 Kþ.
V pĜípadČ kontroly povČĜeným pracovníkem dopravce je cestující, který nedolo#í nárok na slevu,
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 nepersonalizovaná karta slou#í jako nosiþ pĜenosných jízdních dokladĤ
v elektronické podobČ a o jejím dr#iteli není veden #ádný záznam a dr#itel není identifikován
ani na potisku anonymní karty. Je vydávána na poþkání na základČ #ádosti zájemce na
pĜíslu!ném kontaktním místČ. Vydávání, výmČna a autentizace anonymních karet se Ĝídí
podmínkami stanoveným vydavatelem karty. K anonymní kartČ je dr#iteli vydán DIC pro
autentizaci karty. VýmČnou anonymní karty se rozumí vydání nové anonymní karty náhradou za
pĤvodní (nejedná se o duplikát). V pĜípadech výmČny anonymní karty (z dĤvodu oprávnČné
reklamace anonymní karty, z dĤvodu výmČny anonymní karty na stranČ vydavatele, z dĤvodu
uplynutí doby platnosti anonymní karty (nejdĜíve 2 mČsíce pĜed skonþením platnosti stávající
osobní karty bez evidence), z dĤvodu podstatného po!kození anonymní karty) lze na novou
kartu dohrát zbývající þást þasové jízdenky pĜenosné jen v pĜípadČ, #e #adatel o výmČnu
pĜedlo#í a vrátí anonymní kartu (popĜípadČ vČrohodnČ dolo#í þíslo karty, její# výmČnu
po#aduje) a je schopen tuto anonymní kartu autentizovat. PĤvodní anonymní karta bude
zablokována.
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, a to pouze na území hl. m. Prahy mimo vlaky zapojené do systému PID.
K vydání prĤkazu je #adatel povinen dolo#it osobní údaje dítČte $ jméno, pĜíjmení, datum
narození. Dolo#ení po#adovaných údajĤ je mo#né buć rodným listem dítČte (pĜípadnČ jeho
ovČĜenou fotokopií) nebo obþanským prĤkazem dítČte nebo cestovním pasem dítČte. Po #adateli
je po#adována aktuální fotografie dítČte o rozmČrech 3,5 × 4,5 cm (ne star!í jeden rok). Osobní
údaje jsou uvedeny jen na %PrĤkazu dítČ do 3 let&. Za vystavení %PrĤkazu dítČ do 3 let& zaplatí
#adatel 20 Kþ. %PrĤkaz dítČ do 3 let& je vydáván s platností 1 rok, nejvý!e v!ak do dne
pĜedcházejícímu dni 3. narozenin dítČte. V pĜípadČ ztráty nebo po!kození se nevystavuje
duplikát, ale 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).
"ákovské prĤkazy jsou potvrzovány ve vybraných pĜedprodejních místech dopravcĤ:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (pracovi!tČ Centrální dispeþink MHD, Na Boji!ti 5, Praha 2 a ve
vybraných pĜedprodejních místech ve stanicích metra $ viz informaþní materiály DP a weby
www.dpp.cz a www.pid.cz)
ARRIVA CITY s. r. o. (ÚAN Florenc; provozovna U SeĜadi!tČ 9)
ARRIVA STěEDNÍ ýECHY s. r. o. (DobĜí! $ PĜíbramská 779, Beroun $ informaþní kanceláĜ
PlzeĖská 27 (areál Dynastavu), HoĜovice $ nám. B. NČmcové (nad autobusovým nádra#ím),
provozovna Praha-západ $ Nádra#ní 4)
ýSAD MHD Kladno a. s. (Kladno, Vrbenského ulice $ autobusové nádra#í)
ýSAD Polkost spol. s r. o. (Kostelec nad ýernými lesy $ provozovna námČstí SmiĜických 16)
ýSAD StĜední ýechy a. s. (Stará Boleslav $ autobusové stanovi!tČ, MČlník $ autobusové stanovi!tČ)
Martin Uher s. r. o., provozovna Mní!ek pod Brdy
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6.

7.

8.

9.

OAD Kolín s. r. o. (Kolín $ provozovna Polepská 4, ýeský Brod $ Liblice 171, Nymburk $ CK
Polabí $ Na pĜíkopČ 61)
ýeské dráhy, a. s. $ v!echny osobní pokladny
Duplikáty lze vydat jedinČ k prĤkazkám PID vystaveným od 26. 2. 2001. Pro vystavení duplikátu
cestující uvede datum narození nebo þíslo prĤkazky. 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, s výjimkou dĤchodcĤ typu starobní dĤchodce, jim# byla vydána prĤkazka
PID pro dĤchodce pĜed tímto datem a je!tČ jim nevznikl nárok na slevu v kategorii Senior od 60
do 70 let. 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
nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo vydaným
k prĤkazkám PID tarifních kategorií s osobními údaji v databázi DP i na prĤkazce PID nebo
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 na pevné kalendáĜní období, na kupony vydané
k prĤkazkám PID obþanským bez evidence $ typ II (osobní údaje jen na prĤkazce PID), na kupony
nahrané na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ II, na
pĜeklenovací 30denní jízdenky (þl. III. odst. 8.) a na jízdenky pĜenosné (þl. III. odst. 7.).
a)
Duplikáty se vydávají ke kuponĤm nahraným na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty (typ I) uvedeným v þl. III. odst. 6. písm. a) pouze aa), b) pouze ba)
a bb), c) pouze ca) a cb) a písm. d) pouze da) 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
výmČny osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty (vydání duplikátu)
hl. m. Prahou v souladu podmínkami stanovenými vydavatelem karty budou na kontaktním
místČ odbavovacího systému nahrány duplikáty þasových pĜedplatných kupónĤ nebo DokladĤ
o nároku na zvlá!tní ceny jízdného na novou kartu.
b)
Duplikáty se vydávají té# ke kuponĤm vydaným z jízdenkového programu, uvedeným v þl. III.
odst. 6. písm. a) pouze ab), b) pouze bc) a bd), c) pouze cc) a cd), d) pouze db) jen s prĤkazkou
typ I, a ke kuponĤm uvedeným v þl. III. odst. 10. písm. a) pouze ab) jen s prĤkazkou typ I.
Duplikát þasového kupónu 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 prodejním centru Roztyly.
c)
V pĜípadČ osobní karty bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele lze dohrát zbývající
þást þasového kuponu v pĜípadech a za podmínek uvedených v þl. IX. odst. 3. písm. b).
d)
V pĜípadČ anonymní nepersonalizované karty lze dohrát 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 osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty se pĜi pĜechodu z jedné
kategorie do druhé kategorie cena jízdného pro nahraný kupon vypoþte jako podíl podle poþtu dnĤ,
kdy vzniká nárok na rĤzné typy jízdného dle pĤvodní a následující tarifní kategorie. Pro jízdenky
v papírové podobČ na pevné kalendáĜní období nebo i 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
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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.

2.

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 zvýhodnČné jízdné nebo za zvlá!tní ceny jízdného za splnČní následujících
podmínek.
a)
%Hromadné potvrzení o vČku pro dČti od 6 do 10 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 v pĜípadČ, #e by se jeho kopií prokazoval
ka#dý #ák, ale jen pro spoleþnČ cestující skupinu. 'kola svým osvČdþením zodpovídá za to, #e
údaje #ákĤ jsou pravdivé.
b)
%Hromadné potvrzení o vČku pro dČti od 10 do 15 let pro spoleþnou $kolní akci& lze pou#ít
jako doklad o nároku na zvýhodnČné jízdné dle tarifu PID na území hl. m. Prahy v pásmech P,
0, B pĜi hromadných !kolních akcích 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 v pĜípadČ, #e by se jeho kopií prokazoval
ka#dý #ák, ale jen pro spoleþnČ cestující skupinu. V pĜípadČ, #e dČti od 10 do 15 let chtČjí na
území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B vyu#ívat pĜepravu za zvlá!tní ceny jízdného, je nutné, aby
mČly %Doklad o nároku na zvlá!tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nahraný na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, nebo nárok na zvlá!tní ceny
jízdného dolo#it pĜíslu!ným %PrĤkazem dítČ 6$15&. 'kola svým osvČdþením zodpovídá za to, #e
údaje #ákĤ jsou pravdivé.
Jsou-li ve skupinČ dČti obou vČkových kategorií, vystaví !kola dvČ potvrzení, jedno podle odst. 1.
písm. a) a druhé podle odst. 1. písm. b). Sleva je poskytována v souladu s ustanovením odst. 1.

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

2.

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 M'MT&) se
v systému PID uznává jako potvrzení o studiu, kde pĜíslu!ná akreditovaná !kola M'MT potvrzuje, #e
dr#itel tohoto platného prĤkazu ISIC je #ákem/studentem s nárokem na zvýhodnČné þasové jízdné pro
studenty od 19 do 26 let dle þl. IX. odst. 3. písm. g). Platným ISIC prĤkazem akreditovaných !kol
M'MT se jeho dr#itel prokazuje pĜi nákupu þasového kuponu pro studenty od 19 do 26 let dle þl. III.
odst. 6. písm. c) a pĜi pĜepravní kontrole spoleþnČ s jízdním dokladem. PrĤkaz ISIC mĤ#e být dále
pou#it jako prĤkazka PID pro tarifní kategorii Student od 19 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# 08/20xx+1. Byla-li prodlou#ena jeho pĜedchozí platnost ISIC 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# 08/20xx+1.
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3.

4.
5.

6.

Za platný ISIC prĤkaz #ákĤ a studentĤ akreditovaných !kol M'MT je pova#ován pouze platný prĤkaz,
jeho# platnost lze elektronicky ovČĜit v databázi dr#itelĤ karet ISIC provozovanou GTS. Ve výdejním
místČ ISIC Point, Letenská 118/1, Praha 1, je mo#né získat þasové jízdné i s platným ISIC prĤkazem,
který nelze elektronicky ovČĜit v databázi dr#itelĤ prĤkazu. Po pĜedlo#ení tohoto prĤkazu ISIC
a ovČĜení jeho platnosti je mo#né si nechat vystavit PrĤkazku PID pro studenty od 19 do 26 let. Platný
a ovČĜený ISIC nahrazuje v tomto pĜípadČ potvrzení o studiu na #ádance. Ostatní podmínky pro
vystavení prĤkazky PID jsou uvedeny v þl. IX. odst. 3. písm. g).
PrĤkaz ISIC nenahrazuje v #ádném pĜípadČ, a to ani na území hl. m. Prahy (tarifní pásma 0, B),
#ákovský prĤkaz, urþený pro zvlá!tní zlevnČné jízdné pro #áky a studenty dle þl. IX. odst. 3. písm. h).
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, mĤ#e
být po dobu trvání tČchto technologických pĜeká#ek pozastaveno uznávání prĤkazĤ ISIC jako
potvrzení o studiu pro nákup zvýhodnČných þasových kupónĤ pro studenty od 19 do 26 let dle þl. III.
odst. 6. písm. c). V takovém pĜípadČ bude prĤkaz ISIC uznáván pouze jako prĤkazka PID a studentĤm
bude umo#nČno dolo#it jiné aktuálnČ platné potvrzení o studiu.

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

2.

3.

4.

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.
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.
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5.

6.

7.

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 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, odbavuje se ve vlaku PID dle platného
tarifu #elezniþního dopravce.

X. Vrácení þásti jízdného
1.

2.

3.

Dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleþnost (DP) 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 osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty na
osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele a souþasném zakoupení
obþanského kuponu na osobní kartu bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele;
i)
ostatní dĤvody.
ýást jízdného se vrací za nevyu#ité þasové kupony platné v rámci PID uvedené v þl. III. odst. 6.
nahrané na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo k prĤkazce
vydané na základČ osobních údajĤ vedených v databázi DP vydané na základČ osobních údajĤ vþetnČ
data narození dr#itele (tj. s výjimkou kuponĤ uvedených v þl. III. odst. 6. vydaných k prĤkazce
obþanská bez evidence $ typ II nebo nahraných na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ
v databázi vydavatele karty $ typ II). Dále je mo#né vrátit za stanovených podmínek þást jízdného a za
nevyu#ité doplĖkové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. a) nahrané na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi vydavatele karty nebo k prĤkazce vydané na základČ osobních údajĤ
vedených v databázi DP vþetnČ data narození dr#itele (tj. s výjimkou kuponĤ uvedených v þl. III.
odst. 10. písm. a) pouze ab) a ac) vydaných k prĤkazce obþanská bez evidence $ typ II nebo nahraných
na osobní kartČ bez evidence osobních údajĤ v databázi vydavatele karty $ typ II), popĜípadČ jako
rozdíl cen (alikvotní þásti rozdílu cen) þasových kuponĤ uvedených v þl. III. odst. 6. písm. a) a ceny
þasových kuponĤ v þl. III. odst. 6. písm. d). Za nevyu#ité jízdní doklady, které nejsou v evidenci DP
nebo vydavatele karty a je na nich uvedeno pouze identifikaþní þíslo, se þást jízdného za odevzdané
nevyu#ité jízdní doklady nevrací. Jízdné se nevrací ani za odevzdané nevyu#ité jízdenky uvedené
v þl. III. odst. 7. (pĜenosné) a jízdenky nahrané na anonymní kartČ nepersonalizované. Jízdné se
nevrací za nevyu#ité þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) (#ákovské zvlá!tní zlevnČné).
Alikvotní þást jízdného nelze vrátit za duplikát kuponu ani za kupon, k nČmu# byl duplikát vystaven,
s výjimkou duplikátu kuponu nahraného na osobní kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty, kdy lze vrátit alikvotní þást nevyu#itého jízdného i za tento duplikát kuponu.
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
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4.

5.

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 10krát
mČsíþní mínus desetimČsíþní (300denní), 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
nahraného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty, 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 a 0 vþ. B, který je podmínČn nahráním pĜíslu!ného Dokladu o nároku na zvlá!tní
ceny jízdného na osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty 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. 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;

6.
7.
8.

•
dlouhodobá hospitalizace:
písemné potvrzení zdravotnického zaĜízení;
•
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 obþanských s kuponem uvedeným v þl. III. odst. 6. písm. a):
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
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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 vydané v papírové podobČ z UNIPOK
dle þl. III. odst. 10. písm. a) odrá#ka ab):
• 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 vydané v papírové podobČ z UNIPOK
dle þl. III. odst. 10. písm. b) odrá#ka bb):
• 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 dle þl. III. odst. 4. písm. a) odrá#ka aa), ac), ad) a písm. b):
• 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.

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
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Poplatky za vydání a výmČnu karet se Ĝídí podmínkami stanovenými vydavatelem karty.
V!echny poplatky a platby jsou uvedeny vþ. DPH.

XII.Prodej jízdních dokladĤ
1.

2.

3.

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.
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.
Kupony urþené na karty se prodávají a nahrávají na kontaktních místech odbavovacího systému
(seznam míst a otevírací doba na www.dpp.cz) nebo prostĜednictvím e-shopu na
www.dpp.cz/e-jizdenka. 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
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

10 dnĤ. Tuto skuteþnost oznámí na www.dpp.cz, v místech pĜedprodejĤ a na kontaktních místech
odbavovacího systému. Po zakoupení jízdenky nebo þasového kuponu prostĜednictvím e-shopu je
cestující pĜed prvním pou#itím zakoupeného jízdního dokladu povinen jízdenku aktivovat na
validátoru. Seznam validátorĤ je na www.dpp.cz/validatory. Pro nákup kuponĤ na e-shopu je pro
tarifní kategorie Junior 15 a# 19 let, Student 19 a# 26 let, Senior od 60 do 65 let nebo Obþan v hmotné
nouzi tĜeba novČ vydanou osobní kartu s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
aktivovat na pĜedprodejním místČ. Tarifní kategorie je aktivována nejpozdČji druhý den.
Zakoupení jízdenky (þasového kuponu) s volitelným zaþátkem platnosti v první den platnosti je mo#né
za tČchto podmínek: þas uplynulý v den zakoupení jízdenky nebo þasového kuponu pĜed okam#ikem
jejího vydání nebo nahrání na kartu v pĜedprodejním místČ/kontaktním místČ odbavovacího systému
nebo v pĜípadČ kuponu zakoupeného prostĜednictvím e-shopu okam#ikem aktivace na validátoru není
uznán jako doba platnosti jízdenky (þasového kuponu) v tento den a nezakládá nárok na vrácení þásti
jízdného ani nelze prodlou#it o tuto dobu platnosti jízdenky (þasového kuponu) nad rámec data
platnosti na této jízdence (þasovém kuponu) uvedeného nebo nahraného na kartČ.
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, je umo#nČno ji zakoupit v prodeji u Ĝidiþe, pouze v!ak
v provozu autobusové dopravy v pásmu P. V prodeji jsou pouze jízdenky stanovené tímto tarifem
v þl. III. odst. 2. Zakoupení jízdenky je mo#né pouze v zastávce a cestující, který si kupuje jízdenku
v prodeji u Ĝidiþe, nastupuje pĜedními dveĜmi. Cestujícímu, který si vþas neopatĜil jízdenku, je
umo#nČno ji zakoupit v prodeji u vĤdce plavidla na pĜívozech a to pouze jízdenky uvedené v þl. III.
odst. 1. písm. a) pouze jízdenky s platností max. 30 min. pro Prahu a písm. b) pouze jízdenky
s platností max. 30 min. pro Prahu. 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.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu uvedené v þl. III. odst. 1. písm. c) a d) a v þl. III. odst. 3. písm. c) a d)
zvlá!tní zlevnČné lze zakoupit pouze u Ĝidiþe pĜímČstských linek bez pĜirá#ky. Cestující, který si
kupuje 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
a v pĜípadČ placení mincemi pĜedem odpoþítané mince. Zakoupení jízdenky je mo#né pouze
v zastávce. Tyto jízdenky se neoznaþují.
DoplĖkové þasové kupony uvedené v þl. III. odst. 10. písm. b) zvlá!tní zlevnČné lze zakoupit ve
vybraných pĜedprodejích PID a ve vybraných stanicích ýD. Kupony vydané ve stanicích ýD znČjící
na obchodní jméno ýeské dráhy, a.s. v!ak nejsou v databázi DP a nelze na nČ vystavit duplikát.
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
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písm. j) 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.

XII.A. Zku$ební provoz prodeje jízdních dokladĤ hrazených
platební kartou v pĜímČstských autobusových linkách PID
1.
2.
3.

4.
5.

Na vybraných pĜímČstských autobusových linkách je mo#né pĜi prodeji jízdního dokladu u Ĝidiþe platit
bezkontaktními platebními kartami.
PĜi platbČ bezkontaktní platební kartou musí cestující pĜilo#it kartu k platebnímu terminálu
odbavovacího zaĜízení na dobu nezbytnČ nutnou.
Cestující se pĜi pĜevzetí jízdenky pĜesvČdþí, zda mu byla vydána podle jeho po#adavkĤ. Nesouhlasí-li
jízdenka s po#adovanými údaji, je cestující oprávnČn jízdenku odmítnout. PĜi #ádosti o storno musí
cestující na výzvu Ĝidiþe pĜilo#it k platebnímu terminálu odbavovacího zaĜízení stejnou kartu, kterou
jízdní doklad zaplatil. Pokud cestující pĜilo#í jinou kartu, ne# kterou pou#il k úhradČ jízdního dokladu,
nebude storno jízdenky provedeno. Stornování jízdenky je mo#né pouze do 5 minut od jejího
vystavení. PĜi stornu je vyti!tČna %Storno jízdenka&, která s pĤvodní jízdenkou zĤstává jako doklad
Ĝidiþi pro kontrolu tr#eb, a %Storno transakce& jako potvrzení pro cestujícího o zru!ené transakci.
V pĜípadČ storna se uhrazené jízdné nevrací hotovČ, ale na kartu, z ní# byla pĤvodní transakce
provedena.
V pĜípadČ nefunkþnosti platebního terminálu odbavovacího zaĜízení nemá cestující nárok na
bezplatnou pĜepravu.

XII.B. Zku$ební provoz doplĖkového prodeje jízdních dokladĤ
hrazených platební kartou v mČstských linkách PID (MHD
Praha)
1.

2.

3.

4.

Na vybraných spojích mČstských linek MHD provozovaných v rámci PID na území Prahy (pásmo P)
je mo#né uhradit jednotlivé nebo krátkodobé þasové jízdné bezkontaktní platební kartou v platebním
terminálu odbavovacího zaĜízení umístČném ve vozidle. Jedná se o doplĖkový prodej jízdních
dokladĤ, s pĜirá#kou ve vý!i 0 Kþ.
Cestující, který hodlá vyu#ít mo#nost nákupu jízdenky v platebním terminálu pomocí bezhotovostní
platební karty, je povinen si jízdenku v tomto platebním terminálu zakoupit bezprostĜednČ po nástupu
do vozidla. PĜi platbČ bezkontaktní platební kartou postupuje cestující podle instrukcí na displeji
terminálu, pĜiþem# si zvolí druh jízdného a na dobu nezbytnČ nutnou pĜilo#í platební kartu ke þtecímu
místu platebního terminálu. Na displeji se zobrazí informace, zda byla transakce provedena, nebo
zamítnuta, v pĜípadČ provedení transakce terminál vytiskne jízdenku. Cestující je povinen si vyti!tČnou
jízdenku odebrat.
Vydaná jízdenka je pĜestupní a je platná od okam#iku vydání. Neoznaþuje se, potĜebné údaje jsou ji#
na ní vyznaþeny. Platební terminál odbavovacího zaĜízení vydává pouze tyto jízdenky:
Jízdné
Druh jízdenky
ýasová platnost Pásmová platnost
Jednotlivá plnocenná
30 min
Praha (P, 0, B)
24 Kþ
Jednotlivá plnocenná
90 min
Praha (P, 0, B)
32 Kþ
Jednotlivá zvýhodnČná
30 min
Praha (P, 0, B)
12 Kþ
Jednotlivá zvýhodnČná
90 min
Praha (P, 0, B)
16 Kþ
Krátkodobá 24hodinová plnocenná
24 hodin
Praha (P, 0, B)
110 Kþ
Krátkodobá 24hodinová zvýhodnČná
24 hodin
Praha (P, 0, B)
55 Kþ
Nárok na zvýhodnČné jízdné je stejný jako u jízdenek uvedených v þl. III. odst. 1. písm. b).
V pĜípadČ zamítnutí transakce, nefunkþnosti platební karty nebo nefunkþnosti platebního terminálu
odbavovacího zaĜízení nemá cestující nárok na bezplatnou pĜepravu.
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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/dopravci 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 nahrán na kartČ, je cestující povinen umo#nit bez
zbyteþných prĤtahĤ pĜepravnímu kontrolorovi elektronickou kontrolu tohoto jízdního dokladu pomocí
k tomu urþeného technického zaĜízení a u osobní karty té# umo#nit provedení vizuální kontrolu podle
fotografie na osobní kartČ. 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 kartu 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.
a)
Pokud je cestující dr#itelem þasové jízdenky s poskytnutým datem narození v databázi DP
a s mČsíþní nebo del!í dobou platnosti nebo osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi
vydavatele karty s nahranou jízdenkou, která byla platná v dobČ a místČ kontroly, a tuto
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8.

9.

10.

11.

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 osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s nahraným dokladem (pĜíp. 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 se dr#itel osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty pĜi
pĜepravní kontrole prokázal platnou kartou, pĜiþem# v dobČ kontroly nebylo mo#né zjistit, zda
je na kartČ nahrána platná jízdenka, a proká#e v doplatkové pokladnČ nejdĜíve následující
pracovní den od 12:30 a nejpozdČji 15. kalendáĜní den ode dne ulo#ení pĜirá#ky, #e na osobní
kartČ s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty byla nahrána jízdenka platná v dobČ
a v místČ provedení pĜepravní kontroly, bude ulo#ená 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 osobní karty s evidencí osobních údajĤ v databázi vydavatele karty
s nahranou þasovou jízdenkou nebo aplikací %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 kartu (nosiþ) za
platnou z toho dĤvodu, #e ji# skonþená platnost karty nebyla prodlou#ena ve validátoru (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 platnost karty prodlou#it ve validátoru nebo
nechat vystavit kartu novou. Bez validace (prodlou#ení platnosti) karty nebo vystavení nové
karty 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
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.
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12.

Ostatní podmínky pĜepravní kontroly jsou stanoveny ve Smluvních pĜepravních podmínkách
a v obecnČ závazných pĜedpisech.

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

2.

3.

4.

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;
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.

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:
• Erika, a.s. se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 9$11, PSý 110 00, Iý 250 98 900,
• CROWSNEST, 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
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

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 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.
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11.

12.
13.
14.

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
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 penČ"enky
1.
2.

3.

Od 1. 7. 2013 je v provozu inovovaný systém prodeje elektronických jízdenek v nové podobČ mobilní
penČ#enky (MOP) nazvané sejf.
Aplikace sejf nahrazuje dosavadní zku!ební verzi Mobilní penČ#enky, která byla v provozu
od 1. 11. 2009. Pokud chtČjí u#ivatelé zku!ební verze Mobilní penČ#enky tuto slu#bu vyu#ívat
i nadále, je nutná aktualizace na nový systém MOP $ instalace aplikace sejf. Pro nakládání
s telefonním þíslem platí ustanovení uvedená v þl. XV. odst. 1.
Cestující má pĜi výbČru jízdenky alternativní mo#nost volby, zda pou#ije jízdenku klasickou (papírová
jízdenka) nebo elektronickou (mobilní jízdné) v MOP. VýbČrem mobilního elektronického jízdného
pĜistupuje dobrovolnČ na stanovené podmínky jeho pou#ití a kontroly platnosti, zejména na pĜedlo#ení
mobilního komunikaþního zaĜízení (dále jen mobilní telefon), v nČm# je mobilní jízdné ulo#eno,
pĜepravnímu kontrolorovi nebo jiné povČĜené osobČ dopravce. Cestující dále nákupem mobilní
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8.
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10.
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13.

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.
ProstĜednictvím MOP $ aplikace sejf 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 MOP jízdenky zavedeny.
ýasová platnost mobilní jízdenky je dle data a v rozsahu þasĤ stanovených v mobilní jízdence.
Mobilní jízdenky zakoupené prostĜednictvím MOP $ aplikace sejf platí jako pĜestupní jízdenky 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 mobilní jízdenkou z MOP $ aplikace sejf na svém mobilním
komunikaþním zaĜízení. PĜi pĜepravní kontrole je cestující povinen neprodlenČ pĜedlo#it na výzvu
povČĜené osoby dopravce mobilní jízdenku a reálným zpĤsobem umo#nit ovČĜení její platnosti. ýas
urþený k neprodlenému pĜedlo#ení mobilní jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potĜebuje
k zprovoznČní mobilního komunikaþního zaĜízení, ukonþení telefonního hovoru nebo konání jiné
þinnosti nesouvisející s neprodleným pĜedlo#ením mobilní jízdenky. Zakoupením mobilní jízdenky
z MOP $ aplikace sejf 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 mobilní jízdenky (tj. nejen samotného textu elektronické
jízdenky, ale té# i jejích dal!ích detailĤ). SouþasnČ cestující poskytne pĜi pĜepravní kontrole ve!kerou
mo#nou souþinnost k ovČĜení platnosti mobilní jízdenky z MOP. 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 uvedeny v þl. XIII. Tarifu PID.
Není-li mobilní jízdenka z MOP $ aplikace sejf na základČ pĜidČleného kódu pĜi pĜepravní kontrole
nalezena, je cestující pova#ován za cestujícího bez platné jízdenky
Mobilní jízdenka z MOP $ aplikace sejf 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;
• zakoupil-li cestující mobilní jízdenku 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.
Pro poĜízení jízdenky prostĜednictvím MOP $ aplikace sejf je tĜeba mít dokonþenou registraci úþtu
elektronických penČz prostĜednictvím aplikace sejf.
Postup instalace MOP $ aplikace sejf a registrace úþtu je uveden v pĜíloze þ. 5 Tarifu PID.
DaĖový doklad (paragon) je mo#né vystavit v elektronické podobČ na internetovém portálu
www.dpp.cz. Cestujícímu je umo#nČn, prostĜednictvím zadání hash kódu pou#itého pro nákup mobilní
jízdenky, pĜístup do systému, který obsahuje pĜehled o v!ech jízdenkách zakoupených prostĜednictvím
tohoto telefonního þísla. Potvrzením výbČru mobilní jízdenky nebo daného þasového období se
zobrazí elektronický daĖový doklad, který lze vytisknout.
Reklamace MOP (mobilní 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.
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XVII. Ustanovení spoleþná, pĜechodná a závČreþná
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Vztahy vznikající pĜi provádČní PID mezi dopravcem a cestujícími, kromČ cenových vztahĤ, které
upravuje tento tarif, jsou provádČny v souladu se zákonem þ. 111/1994 Sb., o silniþní dopravČ,
v platném znČní, se zákonem þ. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znČní a s PĜepravním Ĝádem
a dopravce je vydává jako Smluvní pĜepravní podmínky. VýĖatek ze Smluvních pĜepravních
podmínek PID je uveĜejnČn v dopravních prostĜedcích, v metru a u lanové dráhy na PetĜín
v pĜepravním prostoru. Vztahy vznikající ve vlacích zapojených do systému PID pĜi provádČní
pĜepravy mezi dopravcem a cestujícími jsou uvedeny v úplném znČní Smluvních pĜepravních
podmínek pĜíslu!ného #elezniþního dopravce.
Tarifní ustanovení v pĜípadČ náhradní dopravy PID je Ĝe!eno zvlá!tním ustanovením v rámci
pĜíslu!ného dopravního a organizaþního opatĜení vydávaného dopravci PID.
V pĜípadČ vyhlá!ení smogové situace nebo jiné mimoĜádné situace na území hl. m. Prahy (pásma P a 0
vþ. B), pĜi ní# je v prostĜedcích PID s výjimkou vlakĤ zapojených do systému PID vyhlá!ena
bezplatná pĜeprava cestujících (nulová tarifní sazba), nevzniká dr#itelĤm þasových jízdenek za dny
bezplatné pĜepravy nárok na vrácení þásti jízdného.
Pro vztahy vyplývající z integrace vlakĤ zapojených do systému PID se ustanovení Tarifu PID pou#ijí
pĜimČĜenČ a v souladu s pĜedpisy zapojených #elezniþních dopravcĤ a specifikace je Ĝe!ena smluvnČ10).
PĜi pĜípadném zpo#dČní vlaku vČt!ím ne# 15 minut, pro které hrozí uplynutí platnosti jízdenky PID pro
jednotlivou jízdu pĜi pĜestupu z vlaku a pokraþování v cestČ dal!ími prostĜedky PID v Praze nebo
StĜedoþeském kraji, si cestující nechají potvrdit zpo#dČní u povČĜeného zamČstnance ýD (ve smyslu
Smluvních pĜepravních podmínek ýeských drah pro veĜejnou drá#ní osobní dopravu (SPPO ýD) $
%hlá!enka o zpo#dČní vlaku&). Platnost jízdenky se prodlu#uje o toto zpo#dČní zvý!ené o 10 minut
potĜebných pro získání potvrzení.
Neobsazeno.
V pĜípadČ mimoĜádných situací v provozu a distribuci elektronického jízdného nahraného na kartách
je hlavní mČsto Praha, zastoupené organizací ROPID, oprávnČno operativnČ vyhlásit úpravu tohoto
Tarifu na www.ropid.cz nebo www.dpp.cz, pĜípadnČ na www.praha.eu. Takováto operativní zmČna se
nesmí dotknout tarifních sazeb schválených hl. m. Prahou a StĜedoþeským krajem.
V pĜípadnČ nemo#nosti vydávat duplikáty jízdních dokladĤ nahraných na kartČ bude cestujícím vydán
náhradní doklad (zbývající þást kupónu) v papírové podobČ k PrĤkazce PID pĜíslu!né tarifní kategorie.
Ustanovení týkající se výdeje duplikátĤ elektronických kupónu nahraných na kartČ se pou#ijí
v pĜimČĜeném rozsahu.
Neobsazeno.
Tarif PID platný od 3. 2. 2015 v platném znČní se zru!uje.
Tento tarif nabývá úþinnosti dnem 1. 2. 2016.
Ing. et Ing. Petr Tomþík v. r.
Ĝeditel ROPID
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VysvČtlivky
Dle aktuálního výmČru Cenového vČstníku MF ýR v platném znČní.
Od data vyhlá!ení. Platnost ustanovení bude vyhlá!ena na www.ropid.cz a www.dpp.cz.
3)
§ 29 zákona þ. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ.
4)
Zákon þ. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním posti#ením a o zmČnČ souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ.
5)
Ustanovení se vztahuje na takový poþet psĤ, který je pĜepravován v souladu se Smluvními pĜepravními
podmínkami PID.
6)
Tarifní smlouva je dohoda uzavĜená mezi dopravci PID a ROPID o dČlbČ tr#eb a smluvních ujednáních
souvisejících s jízdními doklady PID.
7)
Zákon þ. 111/1998 Sb., o vysokých !kolách a o zmČnČ a doplnČní dal!ích zákonĤ (zákon o vysokých
!kolách), ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ.
8)
Zákon þ. 561/2004 Sb., o pĜed!kolním, základním, stĜedním vy!!ím odborném a jiném vzdČlávání (!kolský
zákon), ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ.
9)
§ 10$14 zákona þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČj!ích pĜedpisĤ.
10)
Smlouva o závazku veĜejné slu#by ve veĜejné drá#ní osobní dopravČ a o úhradČ prokazatelné ztráty
dopravce uzavĜená mezi hl. m. Prahou a ýeskými drahami.
11)
PrĤkaz studenta vysokých !kol je uznáván na základČ smlouvy o spolupráci pĜi distribuci jízdních dokladĤ
uzavĜené mezi vysokými !kolami uvedenými v pĜíloze þ. 7 tohoto Tarifu a DP.
1)

2)
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PĜílohy
PĜíloha þ. 1
PĜíloha þ. 2
PĜíloha þ. 3
PĜíloha þ. 4
PĜíloha þ. 5
PĜíloha þ. 6
PĜíloha þ. 7
PĜíloha þ. 8
PĜíloha þ. 9
PĜíloha þ. 10
PĜíloha þ. 11
PĜíloha þ. 12

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy.
PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro vnČj!í pásma a dojezdové pásmo PID.
Ceny jízdného, pĜepravného a parkovného v PID. Bezplatná pĜeprava a zvlá!tní ceny
jízdného. Zvlá!tní jízdné na lince AE (Airport Express).
Seznam úsekĤ pĜímČstských autobusových linek PID a #elezniþních stanic a zastávek
zaĜazených do pásma 0 a do pásma B.
Mobilní penČ#enka $ aplikace Sejf $ návod k pou#ívání.
Oznaþování jízdenek $ vzor.
Seznam vysokých !kol, které mají s DP uzavĜenou smlouvu o spolupráci pĜi distribuci
jízdních dokladĤ.
ZaĜazení #elezniþních stanic a zastávek v PID do pásem a dle zpĤsobu oznaþení jízdenek
PID pro jednotlivou jízdu. Vzory oznaþení jízdenek PID ve vlaku náhradním zpĤsobem.
Místní tarify MHD platné v soubČhu s Tarifem PID.
Vzory prĤkazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo %Doklad o nároku na
zvlá!tní ceny jízdného&.
PĜekryvy PID s jinými integrovanými systémy.
Seznam linek dálkové #elezniþní dopravy (rychlíkĤ) zaþlenČných do systému PID.
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PĜíloha þ. 1

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy

Ní!e uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti pou!ití jízdních dokladĤ a poskytovaných slu!eb jsou uvedeny v
pĜíslu"ných þláncích Tarifu PID.
Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

550

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

1480

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Cena Kþ

2450

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

3/15

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Obþanské

Tarifní kategorie

DítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Cena Kþ

3650

Cena Kþ

130

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

365/366 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

365/366 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

rok v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

365/366 dní v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek bez dal"ího doplatku

ano

ano

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list);

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

30 dnĤ od oznaþení - osobní údaje na
jízdence (náhradní Ĝe"ení do vydání
karty)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

-

-

ano, dle oznaþení

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Cena Kþ

260

Cena Kþ

720

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

30 dnĤ od oznaþení - osobní údaje na
jízdence (náhradní Ĝe"ení do vydání
karty)

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

ano, dle oznaþení

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

ne

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Cena Kþ

1200

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Junior od 15 do
19 let (ode dne
15. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 19.
narozenin)

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve "kole s
akreditací M# ýR

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Cena Kþ

2400

Cena Kþ

260

Cena Kþ

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

300 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

deset mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

7/15

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve "kole s
akreditací M# ýR

720

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve "kole s
akreditací M# ýR

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Student od 19 do
26 let (ode dne
19. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 26.
narozenin) s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením o
studiu ve "kole s
akreditací M# ýR

Cena Kþ

1200

Cena Kþ

2400

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

300 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

deset mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano, s omezením na volitelnosti v
definovaném období od 15.8. do 1.11.

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Cena Kþ

250

Cena Kþ

660

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

Papírová jízdenka s oznaþovacím
E-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

Senior od 60 do
65 let (ode dne
60. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 65.
narozenin) nebo
obþan v hmotné
nouzi (pro obþany
v hmotné nouzi s
povinností dolo!it
nárok na slevu
potvrzením dle þl.
XI. Tarifu PID)

Cena Kþ

1100

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

150 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

E-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

pČt mČsícĤ v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ano

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

-

-
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PĜenosné pĜedplatní þasové jízdenky pro území hl. m. Prahy
Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Cena Kþ

670

Cena Kþ

1880

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Pásma P, 0, B

Tarifní kategorie

PĜenosné
jízdenky s
volitelným
zaþátkem
platnosti

Cena Kþ

6100

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírový
kupon

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID

Popis

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

PĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na jízdence

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Záznam na kartČ

Papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)

Popis

E-kupon na kartČ personalizovaná

E-kupon na kartČ nepersonalizovaná
(pĜenosná)

Papírová jízdenka s oznaþovacím
polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození na jízdence

Doba platnosti

není k dispozici

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX. odst. 3. písm. n); pĤvodní kupon na
black list

-
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Doklady pro dolo!ení nároku na zvlá"tní ceny jízdného na území hl. m. Prahy
Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B

Aplikace Doklad
o nároku na
zvlá"tní ceny
jízdného pro
dítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvlá"tní ceny
jízdného pro
dítČ od 6 do 15
let (ode dne 6.
narozenin do dne
pĜedcházejícího
dni 15.
narozenin)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B

Aplikace Doklad
o nároku na
zvlá"tní ceny
jízdného pro
seniora od 65 do
70 let (ode dne
65. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 70.
narozenin) PID)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvlá"tní ceny
jízdného pro
seniora od 65 do
70 let (ode dne
65. narozenin do
dne
pĜedcházejícího
dni 70.
narozenin) PID)

Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvlá"tní ceny
jízdného pro
seniora od 70 let
(ode dne 70.
narozenin)

Cena Kþ

120

Cena Kþ

20

Cena Kþ

120

Cena Kþ

20

Cena Kþ

20

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

#PrĤkaz dítČ 6-15#

Doba platnosti

po dobu platnosti prĤkazky

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

#PrĤkaz senior 65-70#

Doba platnosti

po dobu platnosti prĤkazky

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

Nosiþ

Záznam na kartČ

PrĤkazka PID

Popis

Aplikace na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

#PrĤkaz senior 70+#

Doba platnosti

v rozsahu dat platnosti nahraném jako
elektronický záznam na osobní kartČ

po dobu platnosti prĤkazky (4 roky)

volitelný poþátek platnosti

ano

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ano

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli za manipulaþní poplatek
(pĤvodní kupon na black list)

ne
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Územní
platnost

Tarifní kategorie

Pásma P, 0, B Doklad o nároku
na zvlá"tní ceny
jízdného pro
osobu
doprovázející
dítČ do 3 let
vČku (do dne
pĜedcházejícího
dni 3. narozenin)

Cena Kþ

20

Nosiþ

PrĤkazka PID

Popis

#PrĤkaz dítČ do 3 let#

Doba platnosti

1 rok, nejvý"e do dne pĜedcházejícího
3. narozeninám dítČte

volitelný poþátek platnosti

ano

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ne

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne
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PĜíloha þ. 2

PĜedplatní þasové kupóny (jízdenky) pro vnČj"í pásma a dojezdové pásmo PID
Ní!e uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti pou!ití jízdních dokladĤ a poskytovaných slu!eb jsou uvedeny
v pĜíslu"ných þláncích Tarifu PID.
Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Obþanské

300

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Obþanské

760

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

150

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního mČsíce, pro
který je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

380

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

110

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

510

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

225

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

1 pásmo

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1020

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Obþanské

460

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Obþanské

1200

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí pro které
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

230

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

600

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

170

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

795

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

345

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

2 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1590

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Obþanské

700

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Obþanské

1800

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

350

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

900

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

260

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1195

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

525

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

3 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

2395

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Obþanské

920

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Obþanské

2400

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

455

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti

27/64

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1190

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

345

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1590

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

690

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

4 pásma

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

3180

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Obþanské

1130

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Obþanské

3000

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

565

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1500

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

420

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1970

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

845

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

5 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

3945

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Obþanské

1350

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Obþanské

3600

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

ne

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

ne

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ I s
osobními údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám typ II s
osobními údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

ne

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)

-

Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

675

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

1795

Nosiþ
Popis

Doba platnosti

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

dle délky kalendáĜního þtvrtletí, pro
které je kupon vydán + 1 den pĜed
zaþátkem platnosti a 3 dny po

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu;
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

mo!nost vydání duplikátu za
mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní manipulaþní poplatek jeden krát za 24
mČsícĤ
jméno ýeské dráhy, a.s.)
Nosiþ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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záznam na kartČ

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

500

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

2360

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1010

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

6 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

4725

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Obþanské

1560

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Obþanské

4200

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

780

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti

51/64

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

2100

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

585

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

2745

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1170

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

7 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

5490

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Obþanské

1780

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
jako elektronický záznam
ano
ano

není k dispozici
-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Obþanské

4800

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevný mČsíc k
Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám typ I s osobními údaji v prĤkazkám typ II s osobními údaji jen
databázi DP
na prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

ne

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

ne

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

ne

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

ne

-

mo!nost pĜepravit 1 dítČ od 6 do 15
let bez dal"ího doplatku v sobotu,
nedČli nebo ve státem uznaný
svátek (mimo vlaky PID)

ne

ne

-

mo!nost vydání duplikátu
kuponu/dohrání zbývající þásti
þasového kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

mo!nost dohrání zbývající þásti
þasového kuponu za podmínek dle þl.
IX odst. 3 písm. b); pĤvodní kupon na
black list

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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-

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

-

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

890

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

30 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

mČsíc v rozsahu dat platnosti nahraném
jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

DítČ od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)

2400

Nosiþ
Popis

papírový kupon

papírový kupon

Papírové kupony na pevné þtvrtletí k Papírové kupony na pevné þtvrtletí k
prĤkazkám s osobními údaji v
prĤkazkám s osobními údaji jen na
databázi DP
prĤkazce PID

záznam na kartČ
e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

90 dnĤ v rozsahu dat platnosti
uvedených na kuponu
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více); mimo kupony
vydané na obchodní jméno ýeské
dráhy, a.s.

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu
(mimo kupony vydané na obchodní
jméno ýeské dráhy, a.s.)

mo!nost vydání duplikátu za
manipulaþní poplatek jedenkrát za 24
mČsícĤ

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

þtvrtletí v rozsahu dat platnosti
nahraném jako elektronický záznam
ano

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ano

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

Popis

Doba platnosti
volitelný poþátek platnosti

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
Papírová jízdenka s oznaþovacím
e-kupon na osobní kartČ bez
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
typ II
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

665

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti
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papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

#ák od 6 do
15 let (ode
dne 6.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
15.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

3135

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

1335

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

dle délky kalendáĜního mČsíce pro který
je kupon vydán + 1 den pĜed zaþátkem
platnosti a 3 dny po, s výjimkou
þervence a srpna, kdy þasový pĜesah
kuponu platného pro þerven není
uznáván tĜi dny v þervenci a poslední
den mČsíce srpna není uznáván kupon
pro záĜí

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

KalendáĜní mČsíc s poþátkem platnosti
od 1.
ne

není k dispozici

není k dispozici

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-

volitelný poþátek platnosti

63/64

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

Územní
platnost

Tarifní
kategorie

Cena

8 pásem

Student od 15
do 26 let (ode
dne 15.
narozenin do
dne
pĜedcházející
ho dni
26.narozenin)
s povinností
dolo!it nárok
na slevu
!ákovským
prĤkazem

6270

Nosiþ

papírový kupon

papírový kupon

záznam na kartČ

Popis

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji v
databázi DP; jen z UNIPOK v
pokladnách ýD

Papírové kupony na pevný mČsíc k
prĤkazkám s osobními údaji jen na
prĤkazce PID

e-kupon na kartČ pĜenosná,
nepersonalizovaná

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

ne

-

-

Nosiþ

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji v databázi DP

Jízdenkový program - papírový
kupon
Papírové kupony s volitelným
zaþátkem platnosti (z jízdenkového
programu) k prĤkazkám s osobními
údaji jen na prĤkazce PID

Jízdenkový program - papírová
jízdenka bez prĤkazky PID
pĜenosná jízdenka papírová (z
jízdenkového programu)

Popis

Doba platnosti

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

volitelný poþátek platnosti

-

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

-

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

-

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

-

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

-

-

-

Nosiþ

záznam na kartČ

záznam na kartČ

Popis

e-kupon na osobní kartČ s evidencí
osobních údajĤ v databázi - typ I

Doba platnosti

pČtimČsíþní na dané pololetí "kolního
roku, se zaþátkem platnosti 1.9. nebo
1.2.

není k dispozici

není k dispozici

papírová jízdenka (doþasný jízdní
doklad)
e-kupon na osobní kartČ bez
Papírová jízdenka s oznaþovacím
evidence osobních údajĤ v databázi - polem pro zaþátek doby platnosti,
typ II
platnost 30 dnĤ od oznaþení, osobní
údaje - jméno, pĜíjmení a datum
narození jen na jízdence, navíc na
jízdence bude dopsané þíslo !ádosti
o kartu

volitelný poþátek platnosti

ne

-

-

zpČtné dolo!ení pĜi zapomenutém
jízdním dokladu (mimo vlaky PID)

ano

-

-

vrácení alikvotní þásti nevyu!itého
jízdného (zbývá-li nevyu!itých 16
dnĤ nebo více)

ne

-

-

mo!nost pĜeru"ení platnosti kuponu

ne

-

-

mo!nost vydání duplikátu kuponu

mo!nost vydání duplikátu kuponu
kdykoli (pĤvodní kupon na black list)

-

-
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PĜíloha þ. 3
Ceny jízdného, pĜepravného a parkovného v PID
Ní!e uvedené tabulky jsou struþným pĜehledem. Podrobnosti pou!ití jízdních dokladĤ a poskytovaných slu!eb jsou
uvedeny v pĜíslu"ných þláncích Tarifu PID.

Jízdenky pro jednotlivou jízdu
Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupnost

Mo!nost pou!ití Sleva pro
a þasová
kategorii
platnost

Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
Jízdenky platné pouze ve vnČj"ích pásmech na pĜímČstských autobusových linkách
(neplatí v Praze v pásmech P, 0, B)
PĜestupní
12
2
dvČ navazující
pĜestupní
autobusy (jen
#
nejsou
plnocenné
vnČj"í pásma
(neplatí ve pĜímČstské linky)
vlacích PID) # 15 min., neplatí
ve vlacích
zapojených do
systému PID
autobusy (jen
dČti od 6
dolo!ení vČku
PĜestupní
6
2
dvČ navazující
pĜestupní
zvýhodnČné
vnČj"í pásma
(neplatí ve pĜímČstské linky) do 15 let*
dítČte
vlacích PID) # 15 min., neplatí
ve vlacích
zapojených do
systému PID
Jízdenky platné pouze ve vnČj"ích pásmech nebo pro pásma B, 1 ve v"ech dopravních prostĜedcích PID
PĜestupní
18
2
B, 1 nebo max. dvČ
pĜestupní
30 min.
#
nejsou
plnocenné
navazující vnČj"í
pásma
9
2
B, 1 nebo max. dvČ
pĜestupní
30 min.
dČti od 6
dolo!ení vČku
PĜestupní
zvýhodnČné
navazující vnČj"í
do 15 let*
dítČte
pásma
Jízdenky platné v Praze i ve vnČj"ích pásmech ve v"ech dopravních prostĜedcích PID
PĜestupní
24
3
0, B, 1; nebo B, 1,
pĜestupní
60 min.
#
nejsou
plnocenné
2 nebo tĜi
navazující vnČj"í
pásma
PĜestupní
24
Praha
P, 0, B
pĜestupní
30 min.
#
nejsou
plnocenné
12
3
0, B, 1; nebo B, 1,
pĜestupní
60 min.
dČti od 6
dolo!ení vČku
PĜestupní
do 15 let*
dítČte
zvýhodnČné
2 nebo tĜi
navazující vnČj"í
pásma
PĜestupní
12
Praha
P, 0, B
pĜestupní
30 min.
dČti od 6
dČti # dolo!ení
zvýhodnČné
do 15 let*; vČku; senioĜi od
dĤchodci 60 do 70 let nebo
nebo
obþané v hmotné
senioĜi od nouzi na základČ
60 do 70 dolo!ení nároku #
pĜíslu"nou
let nebo
prĤkazkou PID
obþané
v hmotné nebo pĜíslu"nou
nouzi
aplikací na osobní
kartČ**
pĜestupní
90 min.
#
nejsou
PĜestupní
32
4
P, 0, B nebo 0, B,
plnocenné
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČj"í pásma
1/9

Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupnost

Mo!nost pou!ití Sleva pro
a þasová
kategorii
platnost

PĜestupní
zvýhodnČné

16

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČj"í pásma

pĜestupní

90 min.

Dovozné za
zavazadlo
nebo psa
(mimo vlaky
PID)
PĜestupní
plnocenné #
prodej
u ĜidiþĤ
mČstských
linek
PĜestupní
zvýhodnČné
# prodej
u ĜidiþĤ
mČstských
linek

16

#

platnost shodná
s platností jízdenky
cestujícího

pĜestupní

40

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČj"í pásma

pĜestupní

platnost shodná
s platností
jízdenky
cestujícího, max.
300 min.
90 min.

20

4

P, 0, B nebo 0, B,
1, 2 nebo B, 1, 2, 3
nebo 4 navazující
vnČj"í pásma

pĜestupní

90 min.

PĜestupní
plnocenné

40

5

pĜestupní

120 min.

PĜestupní
zvýhodnČné

20

5

pĜestupní

PĜestupní
plnocenné

46

6

PĜestupní
zvýhodnČné

23

6

P, 0, B, 1 nebo 0,
B, 1, 2, 3 nebo B,
1, 2, 3, 4 nebo
5 navazujících
vnČj"ích pásem
P, 0, B, 1 nebo 0,
B, 1, 2, 3 nebo B,
1, 2, 3, 4 nebo
5 navazujících
vnČj"ích pásem
P, 0, B, 1, 2 nebo 0,
B, 1, 2, 3, 4 nebo
B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo
6 navazujících
vnČj"ích pásem
P, 0, B, 1, 2 nebo 0,
B, 1, 2, 3, 4 nebo
B, 1, 2, 3, 4, 5 nebo
6 navazujících
vnČj"ích pásem

Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
dČti # dolo!ení
dČti od 6
do 15 let*; vČku; senioĜi od
v pásmech 60 do 70 let nebo
obþané v hmotné
P, 0, B
nouzi na základČ
také
dĤchodci dolo!ení nároku #
pĜíslu"nou
nebo
senioĜi od prĤkazkou PID
nebo pĜíslu"nou
60 do 70
let nebo aplikací na osobní
kartČ**
obþané
v hmotné
nouzi
#
#

#

nejsou

dČti od 6
do 15 let*;
v pásmech
P, 0, B
také
dĤchodci
nebo
senioĜi od
60 do 70
let nebo
obþané
v hmotné
nouzi
#

dČti # dolo!ení
vČku; senioĜi od
60 do 70 let nebo
obþané v hmotné
nouzi na základČ
dolo!ení nároku #
pĜíslu"nou
prĤkazkou PID
nebo pĜíslu"nou
aplikací na osobní
kartČ**

120 min.

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte

pĜestupní

150 min.

#

nejsou

pĜestupní

150 min.

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte
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nejsou

Typ
jízdného

Jízdné Poþet Pásmová platnost
Kþ
pásem

PĜestupní
plnocenné

54

PĜestupní
zvýhodnČné

27

PĜestupní
plnocenné

62

PĜestupní
zvýhodnČné

31

PĜestupní
plnocenné

68

PĜestupní
zvýhodnČné

34

PĜestupní
plnocenné
PĜestupní
zvýhodnČné
PĜestupní
plnocenné
PĜestupní
zvýhodnČné

76

PĜestupní
plnocenné

32

PĜestupní
plnocenné

24

38
84
42

PĜestupnost

7

Mo!nost pou!ití Sleva pro
a þasová
kategorii
platnost

P, 0, B, 1, 2, 3 nebo
pĜestupní
180 min.
0, B, 1, 2, 3, 4, 5
nebo B, 1, 2, 3, 4,
5, 6 nebo sedm
vnČj"ích pásem
7
P, 0, B, 1, 2, 3 nebo
pĜestupní
180 min.
0, B, 1, 2, 3, 4, 5
nebo B, 1, 2, 3, 4,
5, 6 nebo sedm
vnČj"ích pásem
8
P, 0, B, 1, 2, 3, 4
pĜestupní
210 min.
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6 nebo B, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7
8
P, 0, B, 1, 2, 3, 4
pĜestupní
210 min.
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6 nebo B, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7
9
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5
pĜestupní
240 min.
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
9
P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5
pĜestupní
240 min.
nebo 0, B, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
10
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
270 min.
5, 6
10
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
270 min.
5, 6
11
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
300 min.
5, 6, 7
11
P, 0, B, 1, 2, 3, 4,
pĜestupní
300 min.
5, 6, 7
SMS jízdenky platné pouze v Praze v pásmu P
Praha
P # v metru,
pĜestupní
90 min.; neplatí
tramvajích,
ve vlacích
zapojených do
mČstských
autobusech, na
systému PID
lanovce na PetĜín
Praha
P # v metru,
pĜestupní
30 min.; neplatí
ve vlacích
tramvajích,
zapojených do
mČstských
systému PID
autobusech, na
lanovce na PetĜín

#

Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke
kontrole
nejsou

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte

#

nejsou

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte

#

nejsou

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte

#

nejsou

dČti od 6
do 15 let*
#

dolo!ení vČku
dítČte
nejsou

dČti od 6
do 15 let*

dolo!ení vČku
dítČte

#

nejsou

#

nejsou

Dolo!ení vČku dítČte: Na slevu v jednotlivém jízdném povinné od 10 let vČku dítČte (ode dne 10. narozenin) #
prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazkou vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, "kolou nebo
prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou vydanou právnickou osobou ovČĜenou razítkem þi
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty vydané a ovČĜené právnickou osobou, na nich! je
uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní
prĤkazkou.
*$Na území Prahy v pásmech P, 0 a B se pĜepravují dČti do 6 let zdarma. DČti ve vČku od 6 do 15 let se pĜepravují
za zvlá"tní cenu jízdného ve vý"i 0 Kþ, s tím !e od 6 do 10 let lze dokladovat vČk a nárok na zvlá"tní ceny jízdného
nČkterým zpĤsobem opravĖujícím ke slevČ v jednotlivém jízdném nebo %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného
pro dítČ od 6 do 15 let& nebo %PrĤkazem dítČ 6#15&. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve vý"i 0 Kþ
dokládá pouze %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nebo %PrĤkazem dítČ 6#15&.
Pokud dítČ od 10 let není dr!itelem aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nebo
%PrĤkazu dítČ 6#15&, cestuje za zvýhodnČné jízdné, v pĜípadČ, !e dolo!í vČk, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud
dítČ od 6 do 10 let nedolo!í pĜedepsaným zpĤsobem vČk, cestuje za zvýhodnČné jízdné. Na území Prahy v pásmech P, 0
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a B se pĜepravují (mimo vlaky PID) za zvlá"tní cenu jízdného 0 Kþ obþané star"í 70 let, pokud dolo!í vČk prĤkazkou
PID nebo aplikací %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 70 let& nahranou na kartČ nebo
%PrĤkazem senior 70+&. K dolo!ení nároku lze pou!ít i platný obþanský prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie, cestovní
pas nebo prĤkaz o povolení k pobytu pro cizince. Osoby ve vČku od 65 do 70 let se pĜepravují za zvlá"tní cenu jízdného
0 Kþ pouze tehdy, pokud mají kartu s nahranou aplikací %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 65
do 70 let& nebo %PrĤkaz senior 65#70&. Jinak dĤchodci a senioĜi ve vČku od 60 do 65 let platí zvýhodnČné jízdné, pokud
dolo!í nárok na tuto slevu pĜedepsaným zpĤsobem. Ve vlacích PID je jediným mo!ným dolo!ením nároku na zvlá"tní
cenu jízdného 0 Kþ na území hl. m. Prahy pĜíslu"ná aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného& nahraná na
osobní kartČ nebo %PrĤkaz senior 65#70& nebo %PrĤkaz senior 70+&. Ve vnČj"ích tarifních pásmech se bezplatná
pĜeprava ani jízdné za 0 Kþ ve vlacích PID neposkytuje.
**$Dolo!ení nároku u obþanĤ v hmotné nouzi pĜíslu"nou aplikací na osobní kartČ ode dne vyhlá"ení.

Krátkodobé pĜedplatní jízdenky
Typ jízdného Jízdné
Kþ

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné v pásmech P a 0 (vþ. B) # platí ve v"ech dopravních prostĜedcích PID
24hodinová
110
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
24 hodin
#
nejsou
dČti # dolo!ení
55
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
24 hodin
dČti od 6
24hodinová
pro dČti od 6
do 15 let; vČku; senioĜi od 60
do 70 let nebo
do 15 let
v pásmech
obþané v hmotné
P nebo 0
vþ. B také nouzi na základČ
dolo!ení nároku #
dĤchodci
pĜíslu"nou
nebo
prĤkazkou PID
senioĜi od
nebo pĜíslu"nou
60 do 70
aplikací na osobní
let nebo
kartČ***
obþané
v hmotné
nouzi
3denní
310
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
72 hodin
#
nejsou
(72hodinová)
3-denní
310**
4
P a 0 (vþ. B)
pĜestupní
3 kalendáĜní dny
#
souþást mezinárodní
jízdenka
v rozsahu dat
jízdenky pro
MÁV-START
uvedených na
!elezniþní dopravu
Zrt.
jízdence
# po!adované
osobní údaje nejsou
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Mo!nost pou!ití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

Typ jízdného Jízdné
Kþ
Jízdenka
jednodenní
T+R

70

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Mo!nost pou!ití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

4

P a 0 (vþ. B)

pĜestupní

doplatková
jízdenka z POP
nebo UNIPOK;
platí v den platnosti
pĜíslu"né jízdenky
ýD # papírové
a elektronické
vydané z POP nebo
UNIPOK
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
z e-shopu ýD
(v"echny typy
mimo skupinové);
platnost do 1:00
následujícího dne

#
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Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
platí pouze ve
spojení s pĜíslu"nou
jízdenkou dle Tarifu
TR 10 ýD, ke které
je vydána.
Po!adované osobní
údaje nejsou.

Typ jízdného Jízdné
Kþ

Poþet
pásem

Pásmová
platnost

PĜestupnost

Mo!nost pou!ití
a þasová platnost

Sleva pro
kategorii

Po!adované
doklady (osobní
údaje) ke kontrole
platí pouze ve
spojení s pĜíslu"nou
jízdenkou dle Tarifu
TR 10 ýD, ke které
je vydána. DČti #
dolo!ení vČku;
senioĜi od 60 do
70 let nebo obþané
v hmotné nouzi na
základČ dolo!ení
nároku # pĜíslu"nou
prĤkazkou PID
nebo pĜíslu"nou
aplikací na osobní
kartČ***

dČti od 6
doplatková
do 15 let;
jízdenka z POP
nebo UNIPOK; v pásmech
platí v den platnosti P nebo 0
pĜíslu"né jízdenky vþ. B také
dĤchodci
ýD # papírové
nebo
a elektronické
vydané z POP nebo senioĜi
od 60
UNIPOK
do 70 let
jednosmČrné
nebo
(v"echny typy
obþané
mimo skupinové),
zpáteþní (v"echny v hmotné
nouzi
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
z e-shopu ýD
(v"echny typy
mimo skupinové);
platnost do 1:00
následujícího dne
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné pouze v pásmu P mimo vlaky zapojené do systému PID
ve formČ SMS jízdenky nebo zakoupené prostĜednictvím MOP
24hodinová
110
Praha P # v metru,
#
potvrzovací SMS
pĜestupní
24 hodin
neplatí ve vlacích
SMS
tramvajích,
mČstských
zapojených do
systému PID
autobusech,
na lanovce
na PetĜín
a pĜívozech
3denní
310
Praha P # v metru,
pĜestupní
72 hodin
#
potvrzovací SMS
(72hodinová)
tramvajích,
neplatí ve vlacích
SMS
mČstských
zapojených do
autobusech,
systému PID
na lanovce
na PetĜín
a pĜívozech
Krátkodobé pĜedplatní jízdenky platné ve v"ech tarifních pásmech # ve v"ech dopravních prostĜedcích PID
24hodinová
160
v"echna
v"echna
pĜestupní
24 hodin
#
nejsou
pásma
pásma
24hodinová
80
v"echna
v"echna
pĜestupní
24 hodin
dČti od 6 dolo!ení vČku dítČte
pro dČti od 6
pásma
pásma
do 15 let*
do 15 let

Jízdenka
jednodenní
T+R
zvýhodnČná
(od 1. 7. 2017)

35

4

P a 0 (vþ. B)

pĜestupní

Dolo!ení vČku dítČte: Na slevu v jednotlivém jízdném # prĤkazkou PID pro dČti od 6 do 15 let nebo také prĤkazkou
vydanou jiným dopravcem i mimo systém PID, "kolou nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou
prĤkazkou ovČĜenou razítkem þi jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty, na nich! je
uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní
prĤkazkou. Dolo!ení nároku na slevu v jednotlivém jízdném je vy!adováno ode dne 10. narozenin.
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*$Na území Prahy v pásmech P, 0 a B se pĜepravují dČti do 6 let zdarma. DČti ve vČku od 6 do 15 let se pĜepravují
za zvlá"tní cenu jízdného ve vý"i 0 Kþ, s tím !e od 6 do 10 let lze dokladovat vČk a nárok na zvlá"tní ceny jízdného
nČkterým zpĤsobem opravĖujícím ke slevČ v jednotlivém jízdném nebo %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného
pro dítČ od 6 do 15 let& nebo %PrĤkazem dítČ 6#15&. Ode dne 10. narozenin se nárok na cenu jízdného ve vý"i 0 Kþ
dokládá pouze %Dokladem o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nebo %PrĤkazem dítČ 6#15&.
Pokud dítČ od 10 let není dr!itelem aplikace %Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6 do 15 let& nebo
%PrĤkazu dítČ 6#15&, cestuje za zvýhodnČné jízdné, v pĜípadČ, !e dolo!í vČk, jinak cestuje za plnocenné jízdné. Pokud
dítČ od 6 do 10 let nedolo!í pĜedepsaným zpĤsobem vČk, cestuje za zvýhodnČné jízdné.
**$Jen cena jízdenky, jízdenka je prodávána jako souþást souboru (balíþku).
***$Dolo!ení nároku u obþanĤ v hmotné nouzi pĜíslu"nou aplikací na osobní kartČ ode dne vyhlá"ení.

Parkovné na parkovi"tích P+R na území hl. m. Prahy
Typ
parkovného

Parkovné Poþet
Kþ
pásem

jednodenní

20

#

Pásmová
platnost
#

PĜestupnost

Mo!nost pou!ití
a þasová platnost

Po!adované doklady
(osobní údaje) ke kontrole

Parkovné P+R
#
do ukonþení denního
provozu parkovi"tČ

nejsou

Zavazadla
PĜepravné za zavazadla v provozu PID
zavazadlo nad rozmČr 25 × 45 × 70 cm
dČtský koþárek bez dítČte
zavazadlo tyþovitého tvaru nad délku 150 cm a prĤmČr 20 cm
zavazadlo tvaru desky nad rozmČr 100 × 100 × 5 cm
jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus) # platí jen na daný spoj

Cena Kþ
16
16
16
16
16

Maximální rozmČry zavazadel a zavazadla, jejich! pĜeprava je povolena vþetnČ podmínek pĜepravy, urþuje
PĜepravní Ĝád a Smluvní pĜepravní podmínky PID.
PĜedplatní þasové jízdenky a krátkodobé pĜedplatní jízdenky opravĖují k bezplatné pĜepravČ jednoho z vý"e
uvedených zavazadel kromČ polo!ky %jízdní kolo na pĜímČstské lince þ. 690 (cyklobus)&.

Psi
PĜepravné za psa bez schrány
PĜepravné za psa (þasová platnost jízdenky pro psa je shodná s jízdenkou cestujícího, max. 300 min.)
PĜepravné za psa na 24 hodin ve v"ech pásmech PID
PĜepravné za psa ve v"ech pásmech vþetnČ vlakĤ PID # 30denní
PĜepravné za psa na lince AE (Airport Express)

Cena Kþ
16
80
460
30

PĜedplatní þasové jízdenky a krátkodobé pĜedplatní jízdenky opravĖují k bezplatné pĜepravČ jednoho psa (kromČ
vlakĤ PID a linky AE).

Bezplatná pĜeprava a zvlá"tní ceny jízdného
Bezplatná pĜeprava osob
Poskytuje Prokázání nároku
se dle
DČti do 6 let vČku mimo vlaky CV MF Pouze s doprovodem osoby star"í 10 let.
PID # v"echna pásma PID
DČti do 6 let vČku ve vlacích CV MF Pouze s doprovodem osoby star"í 10 let, pĜiþem! cestující star"í 10 let
zapojených do systému PID
má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvý"e dvČ dČti do 6. roku,
pokud pro nČ po!aduje pouze jedno místo k sezení. 'ádá-li cestující pro
druhé dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jako! i za ka!dé dal"í dítČ do
6. roku, zvlá"tní jízdné tarifu dopravce nebo zvýhodnČné jízdné PID.
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Poskytuje Prokázání nároku
se dle
Dr!itelé prĤkazu ZTP a ZTP/P CV MF PrĤkaz ZTP, ZTP/P.
a jejich prĤvodce vþetnČ vodícího
psa, pokud se pĜepravují souþasnČ
s tímto dr!itelem, popĜípadČ
nutných kompenzaþních pomĤcek
# mimo vlaky PID
Obþané uvedení ve zvl. pĜedpisu
HMP
Rozhodnutí soudu.
(rehabilitovaní) # mimo vlaky PID
Osoby star"í 70 let (mimo vlaky
HMP
Dolo!ení vČku # identifikaþní prĤkazka PID nebo Doklad o nároku na
zapojené do systému PID) #
zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 70 let nahraný na kartu nebo
%PrĤkaz senior 70+&. K dolo!ení nároku lze pou!ít i platný obþanský
v"echna pásma PID
prĤkaz þlenské zemČ Evropské unie, cestovní pas nebo prĤkaz
o povolení k pobytu pro cizince.

Zvlá"tní ceny jízdného na území Prahy
Poskytuje Prokázání nároku
se dle
DČti od 6 do 10 let pouze v pásmech P a 0
HMP
Dolo!ení vČku dítČte* nebo Doklad o nároku na zvlá"tní ceny
vþ. B
jízdného pro dítČ od 6 do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný
na kartu nebo %PrĤkaz dítČ 6#15&.
DČti od 6 do 15 let pouze v pásmech P a 0
HMP
Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dítČ od 6
vþ. B
do 15 let na území hl. m. Prahy nahraný na kartu, nebo
%PrĤkaz dítČ 6#15&.
HMP
Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora od 65
Osoby od 65 do 70 let let ve vlacích
do 70 let nahraný na kartu nebo %PrĤkaz senior 65#70&.
zapojených do systému PID pouze
v pásmech P a 0 vþ. B
HMP
Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniora
Osoby star"í 70 let ve vlacích zapojených
do systému PID pouze v pásmech P a 0
od 70 let nahraný na kartu nebo %PrĤkaz senior 70+&.
vþ. B
Osoba doprovázející dítČ do 3 let vČku #
HMP
Dolo!ení vČku dítČte # prĤkazkou PID %DÍTċ DO 3 LET&
pouze na území hl. m. Prahy a s výjimkou
nebo obþanským prĤkazem dítČte nebo cestovním pasem
vlakĤ PID
dítČte.
*$Dolo!ení vČku dítČte: PrĤkazkou PID pro dČti od 6 do 10 let nebo také prĤkazkou vydanou jiným dopravcem
i mimo systém PID, "kolou nebo prĤkazem vydaným státní správou, popĜípadČ i jinou prĤkazkou ovČĜenou razítkem þi
jinými specifickými znaky vydavatele nebo ve formČ plastové karty, na nich! je uvedeno jméno, pĜíjmení, fotografie
a datum narození nebo rodné þíslo dítČte, nebo kartou nebo identifikaþní prĤkazkou. Dolo!ení nároku na pĜepravu za
zvlá"tní cenu jízdného 0 Kþ je vy!adováno ode dne 6. narozenin.

Bezplatná pĜeprava vČcí (mimo vlaky zapojené do PID a linku AE)
• snadno pĜenosné vČci, které cestující má u sebe a lze je pĜípadnČ umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo
nad sedadlem cestujícího, nebo podle potĜeby dr!et na klínČ
• dČtské koþárky s dítČtem
• zavazadla do rozmČru 25 × 45 × 70 cm vþetnČ
• zavazadla tvaru desky do rozmČru 100 × 100 × 5 cm vþetnČ
• zavazadla tyþovitého tvaru do délky 150 cm a do prĤmČru 20 cm vþetnČ
• zvíĜata ve schránČ do rozmČru schrány 25 × 45 × 70 cm vþetnČ
• jízdní kolo, jeho! rozmČry pĜesahují rozmČry pro pĜepravu zavazadel, lze pĜepravovat pouze v metru,
v tramvajích (pouze ve stanovených þasových obdobích a stanovených traĢových úsecích), na lanové dráze na
PetĜín a na plavidlech za podmínek stanovených ve %Smluvních pĜepravních podmínkách PID&
• maximálnČ dva páry ly!í vþetnČ ly!aĜských holí v jednom obalu; ly!e bez obalu jsou z pĜepravy vylouþeny
• snowboard
• nákupní ta"ka na koleþkách
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Zvlá"tní jízdné na lince AE (Airport Express)
Typ jízdného
Cena Kþ
pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou pĜepravu nebo slevu pro dČti od 6 do 15 let a pou!ívají-li jako
60
jízdní doklad jízdenku pro jednotlivou jízdu nepĜestupní
pro dČti od 6 do 15 let zvýhodnČné nepĜestupní
30
Platným jízdním dokladem na lince AE jsou také:
V"echny druhy jízdních dokladĤ ýD vystavené dle tarifu TR 10 a vyhlá"ek PTV na standardním tiskopisu jízdenky
(ze v"ech výdejních zaĜízeních ýD) nebo jako eTiket, TeleTiket nebo nahrané jako aplikace v þipu In-karty
a mezinárodní jízdní doklady vystavené podle mezinárodního tarifu SCIC-NRT na standardním tiskopisu jízdenky CIV
nebo jako eTiket.
a) Jednorázové a zpáteþní jízdenky musí být vystavené do/ze stanice Praha leti"tČ/Airport (BUS), rozhodující je
platnost v den pou!ití, pro pou!ití jízdenky VLAK+ leti"tČ Praha pro cestu zpČt je rozhodující datum a potvrzení
razítkem z informaþní pĜepá!ky na Leti"ti Václava Havla Praha, nepotvrzená jízdenka VLAK+ leti"tČ Praha pro
cestu zpČt je neplatná.
b) SíĢové jízdenky: IN 100 < a IN Business (na In-kartČ), Celodenní jízdenka, Celodenní jízdenka region
StĜedoþeský (standardní tiskopis, pro jednu osobu, jeden den), Skupinová víkendová jízdenka síĢová, Skupinová
víkendová jízdenka síĢová + MHD Praha, Skupinová víkendová jízdenka region StĜedoþeský a Skupinová
víkendová jízdenka region StĜedoþeský + MHD Praha (standardní tiskopis, pro max. 5 osob, jeden den # pouze
soboty nebo nedČle nebo dny státem uznané jako svátek).
c) Kilometrickou banku (KMB) mohou souþasnČ pou!ít 3 cestující star"í 15 let, pĜiþem! dvČ dČti do 15 let se
pova!ují za jednoho cestujícího star"ího 15 let. V pĜíslu"ném Ĝádku s vyplnČným datem odpovídajícím dni
pou!ití dokladu musí být jako nástupní/cílová stanice uvedeno Praha leti"tČ/Airport (BUS); odpisy KMB provádí
výhradnČ zamČstnanci ýD.
d) V autobusu AE neplatí aplikace IN Senior bez zakoupené jízdenky z výdejních zaĜízení ýD, Akþní jízdenka,
Vþasná jízdenka ýesko, Vþasná jízdenka Evropa ani zamČstnanecké a slu!ební jízdní výhody !elezniþních
spoleþností.
e) PĜi pou!ití linky AE musí být vnitrostátní jízdenka vydaná dle Tarifu ýD eTiket nebo TeleTiket pĜedlo!ena ke
kontrole pouze vyti"tČná nebo zobrazená na monitoru (displeji) pĜenosného elektronického zaĜízení. Linkou AE
nelze cestovat pouze na základČ samotného kódu transakce nebo pouhým zobrazením grafického 2D kódu, ani
s tČmito jízdenkami ve formČ záznamu na In-kartČ.
ZamČstnanecké jízdní výhody DP na lince AE neplatí.

Bezplatná pĜeprava na lince AE (Airport Express)
a) DČti do 6 let vČku (tj. do dne, který pĜedchází dni 6. narozenin) pouze s doprovodem osoby star"í 10 let, pĜiþem!
cestující star"í 10 let má právo pĜepravit s sebou bezplatnČ nejvý"e dvČ dČti do 6. roku, pokud pro nČ po!aduje
pouze jedno místo k sezení. 'ádá-li cestující pro druhé dítČ samostatné místo, zaplatí za nČ, jako! i za ka!dé
dal"í dítČ do 6. roku, zvlá"tní jízdné (dle tarifu ýD nebo zvýhodnČné jízdné PID).
b) Dr!itelé prĤkazu ZTP.
c) Dr!itelé prĤkazu ZTP/P vþetnČ prĤvodce a vodícího psa, pokud se pĜepravují souþasnČ s tímto dr!itelem
(bezplatnČ se pĜepravují té! kompenzaþní pomĤcky, které osoby s posti!ením potĜebují po dobu pĜepravy nebo
následný pohyb).
Podrobné podmínky pro pou!ití !elezniþních jízdenek na lince AE jsou uvedeny v Tarifu ýeských drah pro
vnitrostátní pĜepravu cestujících a zavazadel (ýD TR 10) a v mezinárodním tarifu SCIC-NRT.
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PĜíloha þ. 4
Seznam zastávek zaĜazených do pásma B, pro vlaky zaĜazené do
systému PID stanice a zastávky zaĜazené do pásma 0 nebo B
1. PĜímČstské linky
Pásmo B ! pĜímČstské autobusové linky
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

DČdina ! Nádra"í Veleslavín
Mrákovská ! ěeporyjské námČstí
Moravanská ! HuntíĜovská
KolodČje ! Bazar; Sychrov ! Nádra"í Horní Poþernice (zastávky v #estajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov ! Nádra"í Horní Poþernice (zastávky v #estajovicích v pásmu B, 1)
NámČstí JiĜího Berana ! TĜeboradice
Sobín ! Zliþín
Depo Zliþín ! Zliþín
Depo Zliþín ! Zliþín
Depo Zliþín ! Zliþín; Zderazská ! Nádra"í Radotín
Depo Zliþín ! Zliþín
Depo Zliþín ! Zliþín
K TuchomČĜicĤm ! BoĜislavka
Zderazská ! Nádra"í Radotín
Strnady ! Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovi$ti v pásmu B, 1)
Na Viniþkách ! Sídli$tČ Radotín
Puþálka ! BoĜislavka
%
K Chatám ! Zbraslavské námČstí
Terminál 1/Schengenská ! Leti$tČ
%
%
Terminál 1 ! Nádra"í Veleslavín
U Hangáru ! Nádra"í Veleslavín
U Hangáru ! Zliþín
Benice ! Nádra"í UhĜínČves
Drazdecká/HrnþíĜe ! Opatov
Drazdecká/HrnþíĜe ! Opatov
Opatov
KolodČje ! Dolní MČcholupy
DČdina ! Nádra"í Veleslavín
Ke BĜezinČ ! U Zvoniþky
Pramenná ! IKEM
Ke BĜezinČ ! U Zvoniþky
%
Pramenná ! IKEM
Na HĤrce ! Zliþín
Pramenná ! IKEM
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338
339
340
341
343
344
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
358
359
360
361
362
363
364
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

Strnady ! Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovi$ti v pásmu B, 1)
Pramenná ! IKEM
Sedlecký pĜívoz ! Nádra"í Podbaba
Toþná ! Hornocholupická
Bazar ! Nádra"í Klánovice-sever (zastávky v #estajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov ! Nádra"í Horní Poþernice (zastávky v #estajovicích v pásmu B, 1)
ýerný Most (pásmo B, 1)
Depo Zliþín ! Zliþín; Na HĤrce ! Obora HvČzda
Na Boleslavce ! Ćáblice
%
Sedlecký pĜívoz ! Nádra"í Podbaba
TĜeboradice ! Obchodní centrum ýakovice
Mrákovská ! ěeporyjské námČstí
ýertousy ! Nádra"í Horní Poþernice (zastávky v #estajovicích v pásmu B, 1)
Sychrov ! Nádra"í Horní Poþernice
Lysolaje ! Nádra"í Podbaba
Puþálka ! BoĜislavka
Depo Zliþín ! Zliþín
Výhledy/Výhledské námČstí ! Suchdol
Strnady ! Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovi$ti v pásmu B, 1)
Strnady ! Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovi$ti v pásmu B, 1)
IKEM
K Sukovu ! Opatov
UhĜínČveský hĜbitov ! Dolní MČcholupy
Pod Hradem ! Dolní MČcholupy
ýerný Most (pásmo B, 1)
Na Boleslavce ! Ćáblice
Na Boleslavce ! Ćáblice
PrunéĜovská ! Kobylisy
PrunéĜovská ! Kobylisy
PrunéĜovská ! Kobylisy
PrunéĜovská ! Kobylisy
PrunéĜovská ! Kobylisy
VinoĜ ! HuntíĜovská
VinoĜ ! HuntíĜovská
TuháĖská ! Obchodní centrum ýakovice
VinoĜ ! HuntíĜovská
ýerný Most (pásmo B, 1)
Depo Zliþín ! Zliþín
UhĜínČves ! Nové námČstí
UhĜínČveský hĜbitov ! Betonárka
UhĜínČveský hĜbitov ! Betonárka
Depo Zliþín ! Zliþín
HrnþíĜský hĜbitov ! Opatov
Zliþín
UhĜínČves ! Nové námČstí
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390 Strnady ! Zbraslavské námČstí (zastávky v Jílovi$ti v pásmu B, 1)
391 Sídli$tČ Roho"ník ! Nádra"í Klánovice
396 Nádra"í Satalice ! Na Tykaþce
397 Opatov
398 Sychrov ! Nádra"í Horní Poþernice
399 DČdina ! Nádra"í Veleslavín
951 Sídli$tČ Radotín/Na Viniþkách ! Nádra"í Radotín
952 Depo Zliþín ! Halenkovská
953 VinoĜ ! Bakovská
954 Sedlecký pĜívoz ! Nádra"í Podbaba
955 K Sukovu ! Modrá $kola
956 Pramenná ! IKEM
957 Sobín ! Zliþín ! Halenkovská
958 PrunéĜovská ! Kobylisy
959 UhĜínČves ! Ke KateĜinkám
960 %
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky zaĜazené do B jsou uvedeny v jízdních Ĝádech.
Úpravy v zaĜazení zastávek do pásma B v prĤbČhu provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu
PID, budou v$ak zapracovány do nejbli"$ího následujícího dodatku tohoto Tarifu PID.

2. Vlaky zapojené do systému PID
a) Pásmo 0 ! úseky "elezniþních tratí:
traĢ 011
traĢ 070
traĢ 090
traĢ 091
traĢ 120
traĢ 122
traĢ 171
traĢ 173
traĢ 210
traĢ 221
traĢ 231

Praha-LibeĖ a" Praha-Klánovice
Praha-Vysoþany a" Praha-ýakovice
Praha-Hole$ovice zast. (Praha-Hole$ovice) a" Praha-Sedlec
Praha-HostivaĜ a" Praha-Sedlec
Praha-Dejvice a" Praha-RuzynČ
Praha-Smíchov severní nást. a" Praha-Zliþín
Praha-Smíchov a" Praha-Radotín
Praha-Smíchov a" Praha-ěeporyje
Praha-Braník a" Praha-Zbraslav
Praha-Stra$nice zast. a" Praha-Kolovraty
Praha-Vysoþany a" Praha-Horní Poþernice

b) z toho pásmo B:
traĢ 011
Praha-Klánovice
traĢ 070
Praha-ýakovice, Praha-Kbely, Praha-Satalice
traĢ 090
Praha-Sedlec; Praha-Podbaba
traĢ 091
Praha-Sedlec; Praha-Podbaba
traĢ 120
Praha-RuzynČ; Praha-Veleslavín
traĢ 122
Praha-Zliþín
traĢ 171
Praha-Radotín
traĢ 173
Praha-ěeporyje
traĢ 210
Praha-Zbraslav; Praha-KomoĜany
traĢ 221
Praha-Kolovraty; Praha-UhĜínČves; Praha-Horní MČcholupy
traĢ 231
Praha-Horní Poþernice
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID. Zastávky a stanice zaĜazené do pásma 0, resp. B jsou
uvedeny v jízdních Ĝádech. Úpravy v zaĜazení zastávek a stanic do pásma 0, resp. B v prĤbČhu provozu

3/4

3

nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou v$ak zapracovány do nejbli"$ího následujícího
dodatku tohoto Tarifu PID.
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PĜíloha þ. 5
Mobilní penČ!enka " aplikace Sejf " návod k pou!ívání
Dal!í alternativou k papírové jízdence je elektronická jízdenka zakoupená prostĜednictvím
mobilní aplikace Sejf, která ke svému provozu vyu"ívá datových pĜenosĤ.

1. Registrace a instalace aplikace Sejf
Aplikaci Sejf lze zdarma stáhnout z Appstore nebo GooglePlay.
Po sta"ení Sejfu je pak nutné zadat telefonní þíslo, na které je následnČ zaslán osmimístný
potvrzovací kód formou SMS. Ten je nutné vlo"it do pĜíslu!ného pole v Sejfu. V dal!ím kroku
registrace je potĜeba zvolit si PIN, kterým budou v"dy potvrzovány v!echny platby a jiné transakce.
Posledním krokem registrace je zadání emailové adresy, na kterou je následnČ zaslán PUK. Ten
slou"í u"ivateli jako heslo pro komunikaci s operátorem napĜíklad, kdy" zapomene PIN, nebo bude
chtít zablokovat þi odblokovat svĤj Sejf.

2. Vlo!ení penČz do Sejfu.
Mo"nosti vlo"ení penČz do Sejfu jsou následující:
• pĜevodem nebo inkasem z bankovního úþtu,
• platební kartou pĜes zabezpeþenou platební bránu,
• vkladem finanþní hotovosti na úþet aplikace Sejf v Raiffeisenbank, þíslo úþtu je
112113114/5500,
• jako variabilní symbol se uvádí þíslo úþtu u"ivatele, které je ulo"eno v pokynech
a v nápovČdČ.

3. Postup zakoupení jízdenky prostĜednictvím Sejfu a zobrazení platných
jízdenek
a) V aplikaci Sejf v mobilním telefonu
• u"ivatel zvolí Koupit > Jízdenky a kupóny MHD > DPP,
• v zobrazeném seznamu oznaþí u"ivatel po"adovaný typ jízdenky (napĜ. na 90 minut
za 32 Kþ),
• a poté stiskem tlaþítka Zaplatit výbČr potvrdí,
• následnČ je vyzván k zadání PIN, þím" je platba dokonþena.
b) Postup zakoupení nové jízdenky prostĜednictvím funkce !Oblíbené":
• u"ivatel si na hlavní plochu Sejfu pĜidá nejþastČji kupovanou jízdenku dle pĜíslu!ného tarifu
a objeví se nové tlaþítko oznaþené logem a patĜiþným popisem,
• jedním stisknutím tohoto tlaþítka provede objednání jízdenky, její" platbu dokonþí vlo"ením
a potvrzením PIN.
c) Zobrazení aktivních (platných) mobilních jízdenek:
• u"ivatel zvolí Jízdenky a kupóny MHD > DPP > Moje platné jízdenky
• po zobrazení seznamu platných jízdenek je mo"né zobrazit podrobnosti o jízdence oznaþením
Ĝádku po"adované jízdenky a následným potvrzením výbČru stiskem volby Vybrat.
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4. Klientská sekce na www.sejf.cz
K pĜihlá!ení u"ivatele ke svému úþtu v klientské sekci na webu www.sejf.cz je tĜeba zadat
telefonní þíslo v mezinárodním formátu +420xxxxxxxxx a pĜihla!ovací kód, který u"ivatel získá
takto:
• Na horní li!tČ hlavního menu rozbalit polo"ky umístČné vedle informace o zĤstatku
a stisknout polo"ku Kód pro web. Po vlo"ení PIN a následném potvrzení se zobrazí
jednorázový vstupní kód.
• Na webových stránkách www.sejf.cz do formuláĜe v horní þásti obrazovky se vlo"í þíslo
mobilního telefonu u"ivatele, na nČm" je aplikace nainstalovaná a do druhého Ĝádku
vygenerovaný vstupní kód.

5. Stav úþtu
Po úspČ!ném pĜihlá!ení do webového rozhraní dojde k pĜesmČrování na první (informativní)
stránku s názvem STAV ÚýTU, kde u"ivatel zjistí kromČ základních informací o nastavení svého
úþtu (þíslo úþtu, mČna, vlastník, PIN) i vý!i pou"itelného zĤstatku.

6. Historie pohybĤ
Tato stránka umo"Ėuje získat pĜehled o v!ech provedených platbách (vþetnČ pĜíchozích) v rámci
aplikace Sejf za urþité období (den, týden, mČsíc, 3 mČsíce).
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PĜíloha þ. 6
Oznaþování jízdenek ! vzor

Oznaþovací pole je tvoĜeno chemicky reagujícími prou!ky, které zpĤsobí dvoubarevné zabarvení vyti"tČných
údajĤ po oznaþení. ZmČna barvy je patrná ji! 30 sekund a! 1 minutu po oznaþení, k úplnému vybarvení
dochází pĜibli!nČ za 5 minut. Údaje z oznaþovaþe na jízdenkách jsou shodné s údaji uvedenými u jízdenek ze
stacionárního automatu. Tyto informace se vztahují ke v"em jízdenkám vydávaným v pĜedprodeji.
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Údaje na jízdenkách oznaþených v oznaþovacích zaĜízeních
Jízdenka ze stacionárního automatu
þas (hodiny # minuty)
datum (den # mČsíc # rok)
tarifní pásmo
þíslo linky (pouze v tramvajích, autobusech
a pĜívozech)
evidenþní þíslo vozu, vyjma pĜívozĤ a !el. st.
(v metru umístČní oznaþovaþe, v !el. st. její þíslo)
þíslo oznaþovaþe (v metru oznaþení stanice),
vyjma !el. st. a pĜívozĤ
druh dopravy (A, ED, M, CD, PRIVOZ)
Oznaþovací pole jízdenek ze stacionárních automatĤ je tvoĜeno chemicky reagujícími prou!ky, které zpĤsobí
dvoubarevné zabarvení vyti"tČných údajĤ po oznaþení. ZmČna barvy je patrná ji! 30 sekund a! 1 minutu po
oznaþení, k úplnému vybarvení dochází pĜibli!nČ za 5 minut. Tyto informace se vztahují ke v"em jízdenkám
vydávaným v pĜedprodeji.
Údaje na jízdenkách vydaných Ĝidiþem na pĜímČstských autobusových linkách
datum (den # mČsíc # rok)
þas (hodiny # minuty)
tarifní pásmo
poĜadové þíslo jízdenky
þíslo odbavovacího zaĜízení
evidenþní þíslo vozu
linka
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PĜíloha þ. 7
Seznam vysokých !kol, které mají s DP uzavĜenou smlouvu
o spolupráci pĜi distribuci jízdních dokladĤ
• ýeské vysoké uþení technické v Praze (ýVUT)
• Univerzita Karlova v Praze (UK)
• ýeská zemČdČlská univerzita v Praze (ýZU)
• Vysoká !kola chemicko-technologická v Praze (V"CHT)
• Akademie múzických umČní
V pĜípadČ ukonþení smluvní spolupráce s nČkterou z vyjmenovaných vysokých !kol jsou prĤkazy
studenta uznávány jako souþást jízdního dokladu a# do ukonþení platnosti zakoupeného þasového kuponu.
Po datu ukonþení spolupráce nelze ji# kupon k prĤkazu studenta zakoupit.
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PĜíloha þ. 8
a) ZaĜazení !elezniþních stanic a zastávek v PID do pásem a dle
zpĤsobu oznaþení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu
Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě

Tarifní
pásmo
PID
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
!
Ɣ
*
!

Beþváry

013

BČleþ
Bene#ov u Prahy
Beroun

3
5
4

!
!
Ɣ

!
!
!

Ɣ
!
!

!
Ɣ
!

Beroun-Závodí
Bojanovice
Bojov
Bo#ice

172
221
170, 171, 173,
174
173, 174
210
210
012, 013

4
2
2
5

!
!
!
!

!
!
!
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
*

!
!
!
!

Bo#ice zastávka

013

5

!

Ɣ

*

!

Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem zastávka
Brandýs nad Labem-Zápská
Brandýsek
BĜíza obec
Cítov
CtinČves
ýachovice
ýelákovice
ýelákovice zastávka
ýelákovice-JiĜina
ýerþany
ýerno#ice
ýerno#ice-Mokropsy
ýernuc
ýeský Brod
ýisovice
ýtyĜkoly
Davle
Dobrovíz
Dobrovíz-Amazon
DobĜichovice
DobĜíĖ
DobĜí#
Dolany nad Vltavou
Dolní BeĜkovice
Dolní BĜe$any-Jarov
DĜetovice
DĜísy
HnČvice
Horní BeĜkovice
Horní Poþaply

074
074
074
093
096
090
095
071
074, 231
074
231
210, 212, 221
171
171
095
011
210
221
210
121
121
171
090
210
090
090
210
093
072
090
095
090

2
2
2
4
5
5
5
5
2
2
2
4
1
1
5
3
3
3
2
1
1
1
7
5
2
5
1
3
4
6
5
5

!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
!

Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!

!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
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Poznámka
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

HoĜátev
Hostivice
Hostivice-Litovice
Hostivice-Sadová
Hostivice-U hĜbitova
HostouĖ u Prahy
Hovorþovice
HvČzdonice
Chlumþany u Loun
Chlumín
Chocerady
Chotutice

Tarifní
pásmo
PID
060
5
120, 121, 122
1
122
1
122
1
122
1
121
1
070
1
212
4
110
7
092
2
212
4
012
5

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
!
!
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
*
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
*
!

Chrást nad Sázavou
Chroustov

210
012

4
5

!
!

!
Ɣ

Ɣ
*

!
!

ChvatČruby
ChýnČ
ChýnČ jih
Jeneþ
Jeneþ zastávka
Jílové u Prahy
Jinoþany
JiĜice
Kamenné Zbo$í
Kamenné %ehrovice
Kamenný Most u Kralup nad
Vltavou
Kamenný PĜívoz
Karl#tejn
Kladno
Kladno mČsto
Kladno-Dubí
Kladno-Ostrovec
Kladno-RozdČlov
Kladno-&vermov
Kladno-Vrapice
Kleneþ
Klínec
Klobuky v ýechách
Kluþov
KmetinČves
Kojetice u Prahy
Koleþ
Kostelec nad Labem
Kostomlaty nad Labem
Kostomlaty pod ěípem
KouĜim

092
122
122
120
121
210
173
074
231
120
110

3
1
1
1
1
3
1
2
5
4
4

!
Ɣ
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!

Ɣ
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ

!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
!
*

!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
Ɣ
!

210
171
093, 120
093
093
093
120
093
093
096
210
110
011
095
070
121
074
231
095
012

4
3
3
3
3
3
3
3
3
6
2
5
3
5
2
3
2
5
6
5

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ

!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
*
!
!
!
Ɣ
!
!
!
*

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!

Kováry
Královice u Zlonic

121
110

3
5

!
!

!
Ɣ

Ɣ
!

!
!

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

Tarifní
pásmo
PID
Kralupy nad Vltavou
090, 092, 093,
3
110, 111
Kralupy nad Vltavou pĜedmČstí 110, 111
3
Kralupy nad Vltavou-Minice
093
3
KrálĤv DvĤr
170
4
KrálĤv DvĤr-Popovice
170
4
Krhanice
210
4
LáznČ Tou#eĖ
074
2
Libþice nad Vltavou
090
2
Libþice nad Vltavou-Letky
090
2
LibČchov
072
5
LiteĖ
172
3
Lobkovice
074
2
LodČnice
173
2
Loucká
095
5
Louny
110
7
114, 126
7
Louny mČsto
114, 126
7
Louny stĜed
114, 126
7
L#tČní
212
4
Luka pod Medníkem
210
3
Lu$ec nad Vltavou
094
5
Lysá nad Labem
072, 231, 232
3
Lysá nad Labem-Dvorce
072
3
Malá Hra#tice
210
4
Malý Újezd
072
4
MČchenice
210
1
MČlník
072, 076
4
MČlník-Mlazice
072
4
MČ#ice u Prahy
070
1
Milovice
232
4
Miro#ovice u Prahy
221
2
Mlþechvosty
090
4
MnetČ#
095
6
Mnichovice
221
2
Mní#ek pod Brdy
210
3
Mochov
!
2

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
!
Ɣ
Ɣ
!

Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!

*
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
*
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!

Mochov zastávka

!

2

!

!

!

!

Mokrovraty
Mraþ
MstČtice
Nelahozeves
Nelahozeves zámek
Neratovice
Neratovice mČsto
Nesvaþily
NetĜeba
NeumČĜice
Noutonice
Nová Ves pod Ple#í

210
221
231
090
090
070, 074, 092
074
172
092
110
121
210

5
5
1
3
3
2
2
4
3
4
2
4

!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
!

Ɣ
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
*
Ɣ
Ɣ

!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve spČ#ných vlacích

toho þasu bez obsluhy
vlaky zaĜazenými do PID
toho þasu bez obsluhy
vlaky zaĜazenými do PID

*"ve spČ#ných vlacích

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
!
!
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
Ɣ

Nymburk mČsto
Olovnice
Olovnice zastávka
Ostrá
Otradovice
Otvovice
Ovþáry
Páleþek
Pavlov
Pecerady
Peþky
Peruc
Petrov u Prahy
Petrov-Chlomek
PlaĖany

Tarifní
pásmo
PID
090
4
173
1
173
1
060, 061, 071,
5
231
060, 061
5
110
4
111
4
231
4
072
3
093
3
072
4
110
5
120
2
210
4
011, 012
5
110
6
210
2
210
2
012
5

!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!

!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ

!
*
!
!
!
!
!
*
!
Ɣ
!
*
!
Ɣ
*

Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!

PlaĖany zastávka

012

5

!

Ɣ

*

!

Plu$iny
PodČbrady
Podle#ín

212
231
110, 121

5
6
4

!
!
!

!
!
Ɣ

Ɣ
!
*

!
Ɣ
!

Polerady nad Labem
PoĜíþany
PoĜíþí nad Sázavou
PoĜíþí nad Sázavou-Svárov
Praha hlavní nádra$í

074
011, 060
210
210
011, 070, 090,
120, 122, 171,
210, 221, 231
011, 070, 090,
120, 231
011
011
210
120
120
122
070
120
011
173
090, 091
090
173
221
231
091, 221

2
4
4
4
P

!
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ

Ɣ
!
!
!
!

!
!
!
Ɣ
!

!
!
!
!
!

P

Ɣ

!

!

!

0
0
0
P
P
0
B
0
0
0
0
0
0
B
B
0

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Stanice/zastávka
Nové Ouholice
Nuþice
Nuþice zastávka
Nymburk hl. n.

Praha Masarykovo nádra$í
Praha-BČchovice
Praha-BČchovice stĜed
Praha-Braník
Praha-Bubny
Praha-Bubny Vltavská
Praha-Cibulka
Praha-ýakovice
Praha-Dejvice
Praha-Dolní Poþernice
Praha-Hluboþepy
Praha-Hole#ovice
Praha-Hole#ovice zastávka
Praha-HolynČ
Praha-Horní MČcholupy
Praha-Horní Poþernice
Praha-HostivaĜ

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
od 26. 3. 2017
*"ve spČ#ných vlacích
a vlacích Cyklohráþek

Stanice/zastávka
Praha-Jinonice
Praha-Kaþerov
Praha-Kbely
Praha-Klánovice
Praha-Kolovraty
Praha-KomoĜany
Praha-Krþ
Praha-Kyje
Praha-LibeĖ
Praha-ModĜany zastávka
Praha-Podbaba
Praha-Radotín
Praha-RuzynČ
Praha-ěeporyje
Praha-Satalice
Praha-Sedlec
Praha-Smíchov
Praha-Smíchov severní
nástupi#tČ
Praha-StodĤlky
Praha-Stra#nice zastávka
Praha-UhĜínČves
Praha-Veleslavín
Praha-Velká Chuchle
Praha-Vr#ovice
Praha-Vysoþany
Praha-Zbraslav
Praha-Zliþín
Praha-%vahov
Proseþnice
Py#ely
Radim
Rostoklaty
Roudnice nad Labem

ýíslo tratČ
dle KJě
122
210
070
011
221
210
210
011
011, 091
210
090, 091
171
120
173
070
090, 091
171, 173
122
122
221
221
120
171
070, 122, 210,
221
070, 231
210
122
122
210
221
012

011
090
096
Roudnice nad Labem mČsto
096
Roudnice nad Labem-BezdČkov 096
Roudnice nad Labem096
Hracholusky
Roztoky u Prahy
090, 091
Roztoky-%alov
090
Rudná u Prahy
122, 173
Rudná zastávka
173
RymanČ
210
ěevnice
171
ěe$
090
ěíþany
221
Sadská
060
Samechov
212
Sázava
212

Tarifní
pásmo
PID
0
P
B
B
B
B
P
0
0
0
B
B
B
B
B
B
0
0

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!

0
0
B
B
0
P

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

0
B
B
0
4
4
5

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
!

!
!
!
!
!
!
Ɣ

!
!
!
!
Ɣ
!
*

!
!
!
!
!
!
!

2
7
7
7
7
7

Ɣ
!
!
!
!
!

!
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

!
!
!
!
!
!

!
Ɣ
!
!
!
!

1
1
1
1
3
2
1
1
5
4
5

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
Ɣ

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
Ɣ
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Poznámka

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
*
!

Sázava zastávka
Senohraby
Skochovice
Skuhrov pod Brdy
Slaný

212
221
210
172
110

Tarifní
pásmo
PID
5
3
1
4
4

Slaný pĜedmČstí

110

4

!

Ɣ

*

!

Srbsko
Stará Boleslav
Stará HuĢ
Stranþice
Stra#kov
Stratov
StĜedokluky
StĜíbrná Skalice
SvČtice
&tČtí
Tatce
Telce
Ti#ice
TmáĖ
Tou#ice

171
072
210
221
095, 096
231
121
212
221
072
011
110
070
095
013

3
3
5
1
5
4
1
4
1
6
4
6
3
5
5

Ɣ
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!

!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ

!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
Ɣ
!
!
!
*
!
!
*

!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!

TĜebestovice
TuchomČĜice
Tuklaty
Týnec nad Sázavou
Úholiþky
Unho#Ģ
Úvaly
Ú$ice
Veleliby
Velká Buþina
Velké Zbo$í
Velký Borek
Velvary
Vlkovec
VraĖany
Vrané nad Vltavou
Vrá$ u Berouna
Vra$kov
Vrbþany

060
121
011
210
090
120
011
092
061, 071
111
231
076
111
212
090, 094
095
210
173
096
012

4
1
1
4
1
2
1
3
5
4
6
4
4
4
4
4
1
3
5
5

Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
Ɣ

!
Ɣ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
!
Ɣ
!
*

!
!
!
!
!
!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ
!
!
Ɣ
!
!
!
!
!

Vrbiþany
Vrbno nad Lesy
V#ejany
V#enory
V#eradice
V#etaty
Zadní TĜebaĖ

110
110
071
171
172
070, 072
171, 172

5
6
5
1
4
4
2

!
!
!
Ɣ
!
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
!
!
!
!
!

*
*
!
!
Ɣ
!
!

!
!
Ɣ
!
!
!
!

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě
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Poznámka

*"ve spČ#ných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek
*"ve spČ#ných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek

*"ve spČ#ných vlacích

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*"ve spČ#ných vlacích
*"ve spČ#ných vlacích

ZpĤsob oznaþení
jízdenek PID
A
B
C
D
Ɣ
!
!
!
!
!
Ɣ
!
!
Ɣ
*
!

Zákolany
Zákolany zastávka
Zale#any

093
121
012

Tarifní
pásmo
PID
3
3
5

Zálu$í
Zásmuky

090
013

6
5

!
!

!
Ɣ

!
*

Ɣ
!

Zbuzany
Zeleneþ
ZemČchy
Zlenice
Zlonice

173
231
110
212
095, 110

1
1
3
4
5

Ɣ
Ɣ
!
Ɣ
!

!
!
Ɣ
!
Ɣ

!
!
*
!
*

!
!
!
!
!

Zlonice zastávka
Zlonín
ZvolenČves
%abonosy

095
070
110
012

5
1
4
5

!
Ɣ
!
!

Ɣ
!
Ɣ
Ɣ

!
!
*
*

!
!
!
!

Stanice/zastávka

ýíslo tratČ
dle KJě

Poznámka

*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

*"ve spČ#ných vlacích
*"ve spČ#ných vlacích
a ve vlacích Cyklohráþek

*"ve spČ#ných vlacích
*"ve vlacích
Podlipanský motoráþek

VysvČtlivky:
A ! oznaþovaþ na nástupi#ti nebo u pĜístupu k nástupi#ti
B ! oznaþení v oznaþovaþi ve vlaku (neprodlenČ po nástupu do vozidla)
C ! náhradní oznaþení obsluhou vlaku (neprodlenČ po nástupu do vozidla)
D ! doþasnČ bez mo$nosti oznaþení pĜi nástupu; nástup pouze s pĜedem oznaþenou jízdenkou PID
z jiného dopravního prostĜedku PID, jinak nutno zakoupit jízdenku dle tarifu $elezniþního dopravce
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. Úpravy v zaĜazení
stanic a zastávek do pásem a úpravy zpĤsobu oznaþování jízdenek PID ve stanicích a zastávkách v prĤbČhu
provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou v#ak zapracovány do nejbli$#ího
následujícího dodatku Tarifu PID.
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b) Vzory oznaþení jízdenek PID ve vlaku náhradním zpĤsobem
Vlaková þeta jízdenku PID oznaþí zĜetelnČ na lícové stranČ razítkem a dále do oznaþovacího pole
jízdenky zapí#e þitelnČ tarifní pásmo, datum a þas ve tvaru:
X / DD.MM.RRRR / HH:MM
kde
X ................................ tarifní pásmo PID
DD.MM.RRRR ......... datum (den, mČsíc a rok), vþetnČ nul, napĜ. 7. záĜí 2014 jako 07.09.2014
HH:MM ..................... þas (hodiny a minuty), vþetnČ nul, napĜ. 9:05 jako 09:05

Jízdenky oznaþené razítkem a záznamem vlakové þety:

Jízdenka oznaþená otiskem kle"tí a záznamem vlakové þety:
Otisk kle#tí obsahuje datum ve formátu DD.MM.R, kde R je
poslední þíslice aktuálního roku. V úrovni oti#tČných údajĤ se vyrazí
malá díra o prĤmČru pĜibli$nČ 1,5 mm.

8/8

PĜíloha þ. 9
Místní tarify MHD platné v soubČhu s Tarifem PID
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Místní tarify MHD schvalují pĜíslu!né samosprávy a vydávají provozovatelé veĜejných slu"eb na
linkách, na kterých je tento tarif uplatĖován v soubČhu s Tarifem PID.
PĜeprava zavazadel a psĤ se Ĝídí obecnými ustanoveními Tarifu PID, není-li stanoveno jinak.
Není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID
þl. III.
Tarifní kategorie a jejich podmínky platné pro místní tarify MHD:
a)
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let: Nárok na pĜepravu za zvýhodnČné jízdné zaþíná
dnem 6. narozenin a konþí dnem pĜedcházejícím dni 15. narozenin. DČti ve vČku od 10 do 15 let
prokazují svĤj vČk (nárok na zvýhodnČné jízdné) prĤkazem, který vystaví dopravce, pĜípadnČ
jiným prĤkazem ovČĜeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno,
pĜíjmení a datum narození dítČte. PrĤkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. VČk dítČte je
mo"no prokázat i platným cestovním pasem nebo obþanským prĤkazem.
b)
PĜedplatní þasové jízdné pro !áky a studenty od 15 do 26 let: Nárok na slevu zaþíná dnem
15. narozenin a konþí ukonþením nebo pĜeru!ením studia, nejpozdČji v!ak dnem pĜedcházejícím
dni 26. narozenin. Nárok na zvýhodnČné pĜedplatní þasové jízdné mají "áci a studenti od 15
do 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 studia.
Nárok na slevu je cestující povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný !kolní rok.
c)
PĜípadné dal!í tarifní kategorie a jejich podmínky jsou uvedeny v þl. 6. u pĜíslu!ného místního
tarifu MHD.
Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) je nepĜestupní, tj. v"dy na jednu jízdu daným spojem
bez ohledu na vzdálenost, a pozbývá platnosti okam"ikem vystoupení cestujícího z autobusu nebo
opu!tČním oblasti MHD, pro kterou platí.
Místní tarify MHD:
a)
Tarif MHD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Platí na autobusových linkách PID pouze v obvodu mČsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné:
MČsíþní plnocenné ............................................................................................................. 200 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ...................................................................... 100 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro "áky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 100 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za psa bez schrány ....................................................................................... 6 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné je v podobČ papírového kupónu s pevnČ danou kalendáĜní platností od 1. dne
v mČsíci. Kupón má v"dy þasový pĜesah platnosti 3 dny do následujícího mČsíce.
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
b)
Tarif MHD Odolena Voda
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Odolena Voda mezi zastávkami:
• Odolena Voda, Dolínek;
• Odolena Voda, Dolínek, Vodolská;
• Odolena Voda, Dolní námČstí;

1/6

• Odolena Voda, U klubu;
• Odolena Voda, U !koly.
Neplatí pro cesty z/do zastávky:
• Odolena Voda, závod.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................... 5 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 3 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
c)
Tarif MHD Neratovice
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Neratovice a obce Libi!. Na lince PID 479
lze provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice i pro cesty pĜes zastávku Veliká Ves, ale nelze
provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice z a do této zastávky. U navazujících spojĤ linky PID 479
není pĜejezd mezi spoji v zastávce #Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA$ pova"ován za
pĜestup.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní:
Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za koþárek bez dítČte ................................................................................... 4 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
d)
Tarif MHD MČlník
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČst MČlník a LibČchov a obce Velký Borek
s výjimkou linky PID 617.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti:
Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kþ
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené þipovou kartou:
Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné:
MČsíþní plnocenné ............................................................................................................. 320 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ...................................................................... 160 Kþ
MČsíþní zvýhodnČné pro "áky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 160 Kþ
PĜepravné nepĜestupní za psa bez schrány, zavazadlo, koþárek bez dítČte:
Hrazené v hotovosti ............................................................................................................. 12 Kþ
Hrazené þipovou kartou ......................................................................................................... 8 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné je nahrané na þipové kartČ s mo"ností volby poþáteþního dne platnosti
v mČsíci. Platí jen v rozsahu dat nahraných na kartČ bez mo"nosti pĜesahu platnosti.
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
e)
Tarif MHD Kralupy nad Vltavou
Platí pouze na autobusových linkách PID s výjimkou linek PID 316 a 620 pouze na území mČst
Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a obcí Nelahozeves a Nová Ves. Na lince PID 458 lze provést
odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou i pro cesty pĜes zastávku Dolany nad Vltavou, Debrno,
ale nelze provést odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou z a do této zastávky.
ZmČna þísla linky PID 457 na 458 nebo naopak, pĜi které vozidlo pokraþuje na bezprostĜednČ
navazujícím spoji (není fakticky pĜeru!ena pĜeprava cestujícího), není z hlediska Tarifu MHD Kralupy
nad Vltavou pova"ována za pĜestup.
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V pĜedprodeji se prodávají zvýhodnČné bloþky nepĜestupních jízdenek platné pouze pro obvod
MHD Kralupy nad Vltavou.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti (u Ĝidiþe):
Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kþ
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené z bloþku zakoupeného v pĜedprodeji:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
f)
Tarif MHD Nymburk
Platí na autobusových linkách PID pouze na území mČsta Nymburk.
Jednotlivé jízdné nepĜestupní hrazené v hotovosti (u Ĝidiþe) nebo elektronickou penČ!enkou vydanou
dopravcem OAD Kolín, s. r. o.:
Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kþ
ZvýhodnČné pro dČti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kþ
Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této pĜílohy.
g)
Tarif MHD Kladno
Obvod MHD Kladno je vymezen územím mČsta Kladna. Místní tarif platí na autobusových linkách
PID v obvodu MHD Kladno dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. Místní tarif neplatí na autobusových
linkách PID nezaĜazených do MHD Kladno. Místní tarif na linkách PID þíselné Ĝady 3xx platí pouze
v omezené míĜe. Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) se hradí v hotovosti nebo
z elektronické penČ"enky na þipové kartČ vydané dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s., a to pĜi
nástupu do vozu u Ĝidiþe.
ýasové jízdné se poskytuje ve formČ týdenních, mČsíþních nebo þtvrtletních kupónĤ nahraných na
þipové kartČ dopravcem ýSAD MHD Kladno a. s. Cestující je povinen pĜi nástupu do vozidla si
u Ĝidiþe v"dy odebrat jízdenku, která je nepĜestupní. Povinnost odebrat jízdenku má cestující i pĜi
vyu"ití þasového pĜedplatního jízdného, kdy se jedná o nulovou (evidenþní) jízdenku. Na vy"ádání
povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD MHD
Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kartČ.
Základní jízdné a pĜepravné hrazené v hotovosti u Ĝidiþe
Plnocenné jízdné .................................................................................................................. 16 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let............................................................................. 8 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 8 Kþ
PĜepravné za psa .................................................................................................................... 8 Kþ
PĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................................................... 6 Kþ
Základní jízdné a dovozné hrazené þipovou kartou z elektronické penČ!enky
Plnocenné jízdné* ................................................................................................................ 14 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let............................................................................. 7 Kþ
ZvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 7 Kþ
PĜepravné za psa .................................................................................................................... 7 Kþ
PĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................................................... 5 Kþ
Jednotlivé jízdné hrazené z elektronické penČ!enky
Karta OBýANSKÁ, karta RODINNÁ % jednotlivé plnocenné jízdné* .............................. 14 Kþ
Karta RODINNÁ % zvýhodnČné jízdné pro dČti od 6 do 15 let ............................................. 7 Kþ
Karta RODINNÁ % zvýhodnČné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let..................................... 7 Kþ
Karta RODINNÁ % pĜepravné za psa .................................................................................... 7 Kþ
Karta RODINNÁ % pĜepravné za zavazadlo podléhající placení........................................... 5 Kþ
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Slevy na jednotlivém jízdném vyhlá"ené Magistrátem mČsta Kladna a platné pouze na území mČsta
Kladna, hrazené z elektronické penČ!enky (neplatí na linkách PID þíselné Ĝady 3xx)
Karta DģCHODCOVSKÁ % pro seniory od 65 do 70 let a pro po"ivatele starobního nebo
invalidního dĤchodu III. stupnČ % jednotlivé jízdné .............................................................. 1 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ % pro "áky od 6 do 15 let % jednotlivé jízdné ........................................ 1 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ % pro "áky, uþnČ, studenty stĜedních !kol denního studia % jednotlivé jízdné
............................................................................................................................................... 1 Kþ
Karta RODIýOVSKÁ % pro osoby na rodiþovské dovolené s dítČtem do 4 let vČku % platí pro
prvních 40 jízd v mČsíci (pro dal!í jízdy uhradí cestující jednotlivé obþanské jízdné
z elektronické penČ"enky dle Tarifu MHD Kladno nebo dle Tarifu PID) ............................. 4 Kþ
PĜedplatní þasové jízdné platné pouze na území mČsta Kladna
Karta OBýANSKÁ % týdenní ............................................................................................ 125 Kþ
Karta OBýANSKÁ % mČsíþní ........................................................................................... 380 Kþ
Karta OBýANSKÁ % þtvrtletní ....................................................................................... 1120 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ % pro "áky od 6 do 15 let % týdenní ..................................................... 55 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ % pro "áky od 6 do 15 let % mČsíþní................................................... 150 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ % pro "áky od 6 do 15 let % þtvrtletní................................................. 430 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro "áky, uþnČ, studenty stĜedních !kol denního studia
% týdenní .............................................................................................................................. 65 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro "áky, uþnČ, studenty stĜedních !kol denního studia
% mČsíþní ............................................................................................................................ 190 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro "áky, uþnČ, studenty stĜedních !kol denního studia
% þtvrtletní .......................................................................................................................... 550 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro studenty od 15 do 26 let % týdenní ............... 65 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro studenty od 15 do 26 let % mČsíþní ............. 190 Kþ
Karta &ÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) % pro studenty od 15 do 26 let % þtvrtletní ........... 550 Kþ
Bezplatná pĜeprava
BezplatnČ se pĜepravuje:
a)
jedna osoba doprovázející dČtský koþárek s dítČtem (neplatí na linkách PID þíselné Ĝady 3xx);
b)
pĜíslu!ník Policie ýR ve slu"ebním stejnokroji;
c)
strá"ník MČstské policie Kladno ve slu"ebním stejnokroji nebo po prokázání se slu"ebním
prĤkazem a odznakem.
Pou!ívání þipových karet dopravce ýSAD MHD Kladno a.s. na linkách PID v obvodu MHD Kladno
ýipová karta dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. (þipová karta dopravce) je elektronický platební
prostĜedek umo"Ėující cestujícím bezhotovostní odbavení v autobusových linkách na území mČsta
Kladna. Na ka"dou þipovou kartu dopravce si cestující mĤ"e ulo"it finanþní obnos a z tohoto obnosu
þerpat pĜi zakoupení jízdného pro jednotlivou jízdu (tzv. elektronická penČ"enka). Na nČkteré druhy
þipových karet dopravce je dále mo"né nahrát pĜedplatní þasové jízdné na linky v obvodu MHD
Kladno. ZĤstatek penČz na kartČ a platnost pĜedplatního jízdného je ti!tČna na jízdenku. Z ka"dé
þipové karty dopravce (elektronické penČ"enky) je mo"né zaplatit jízdné i spolucestujícímu.
Odbavovací systém neumo"Ėuje souþasné odbavení z pĜedplatního jízdného spolu s doplatkem ceny
z elektronické penČ"enky nebo hotovČ, neumo"Ėuje kombinaci Tarifu MHD Kladno a Tarifu PID,
pĜíp. Tarifu SID.
Typy þipových karet a podmínky tarifních kategorií
Karta RODINNÁ % Karta je pouze elektronickou penČ"enkou umo"Ėující odbavení cestujícího za
jízdné pro jednotlivou jízdu dle po"adavku cestujícího (obyþejné jízdné, po prokázání nároku na slevu,
zvýhodnČné jízdné). Karta je pĜenosná, tj. lze ji zapĤjþit k pou"ití jiné osobČ.
Karta OBýANSKÁ % Na kartu je mo"né nabít pĜedplatní þasové jízdné (týdenní, mČsíþní, þtvrtletní)
s volitelným zaþátkem platnosti a neomezeným poþtem jízd v daném období, pĜíp. lze dobít a pou"ívat
také jako elektronickou penČ"enku. Karta je nepĜenosná, tj. je urþena k pou"ívání pouze dr"iteli karty.
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Karta &ÁKOVSKÁ % Karta je urþena pro:
1)
dČti a "áky od 6 do 15 let (do dne pĜedcházejícímu dni 15. narozenin)
a)
pro MHD Kladno je kartu mo"né dobít þasovým pĜedplatním jízdným
b)
pro MHD Kladno je kartu mo"né dobít zvýhodnČným jednotlivým jízdným, které se
odeþítá z elektronické penČ"enky za ka"dou projetou jízdu
2)
"áky, uþnČ a studenty denního studia stĜedních !kol
a)
pro MHD Kladno je kartu mo"né dobít zvýhodnČným jednotlivým jízdným
(1 Kþ/1 jízdu), které se odeþítá z elektronické penČ"enky za ka"dou projetou jízdu
Tyto osoby pĜedkládají v urþeném termínu (záĜí) potvrzení !kolského zaĜízení o trvání studia
nebo platný "ákovský prĤkaz.
3)
"áky a studenty od 15 do 26 let (do dne pĜedcházejícímu dni 26. narozenin) stĜední nebo vysoké
!koly
a)
pro MHD Kladno je kartu mo"né dobít þasovým pĜedplatním jízdným na neomezený
poþet jízd
Tyto osoby pĜedkládají v urþeném termínu (Ĝíjen) potvrzení !kolského zaĜízení o trvání studia
nebo platný "ákovský prĤkaz.
Na kartu je mo"né nabít pĜedplatní þasové jízdné (týdenní, mČsíþní, þtvrtletní) s volitelným zaþátkem
platnosti, pĜíp. lze dobít a pou"ívat souþasnČ také jako elektronickou penČ"enku.
Karta je nepĜenosná, urþena k pou"ívání pouze dr"iteli karty.
Karta DģCHODCOVSKÁ % Karta je urþena pro:
1)
osoby nad 65 let (ode dne 65. narozenin) % karta umo"Ėuje automatické odbavení cestujícího za
zlevnČné jednotlivé jízdné (1 Kþ/1 jízdu) v MHD Kladno
2)
po"ivatele starobního nebo invalidního dĤchodu III. stupnČ % karta umo"Ėuje automatické
odbavení cestujícího za zlevnČné jednotlivé jízdné (1 Kþ/1 jízdu) v MHD Kladno. Karta je
platná v"dy na období jednoho roku, pro prodlou"ení platnosti je nutné dolo"it trvání nároku.
Karta je nepĜenosná, urþena k pou"ívání pouze dr"iteli karty.
Karta RODIýOVSKÁ % Karta je urþena pro osoby pobírající rodiþovský pĜíspČvek a doprovázející
dítČte do 4 let vČku (do dne pĜedcházejícímu dni 4. narozenin), které není pĜepravováno v koþárku.
Karta je elektronickou penČ"enkou opravĖující dr"itele k prvním 40 jízdám za 4 Kþ bČhem
kalendáĜního mČsíce v MHD Kladno. Nevyu"itý poþet jízd se do dal!ích období nepĜevádí. K dal!ím
jízdám (tj. od 41. jízdy) v mČsíci opravĖuje k cestám za plnocenné jízdné 14 Kþ.
Karta je platná v"dy na období jednoho roku, pro prodlou"ení platnosti je nutné dolo"it trvání nároku,
karta je platná maximálnČ do dne 4. narozenin dítČte.
Karta je nepĜenosná, urþena k pou"ívání pouze dr"iteli karty.
PĜi cestování bez dítČte lze kartu RODIýOVSKOU pou"ít pouze pro odbavení za plnocenné jízdné
14 Kþ z elektronické penČ"enky, nikoli za zlevnČný tarif RODIýOVSKÉ karty.
ZpĤsob odbavování cestujících v autobusech MHD Kladno
Ka"dý cestující obdr"í pĜi nástupu jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu pĜepravy u sebe
a v pĜípadČ kontroly povČĜenou osobou dopravce ji pĜedlo"it spolu s kartou. ZaĜízení umo"Ėuje
odbavení zaplacením hotovČ ve voze u Ĝidiþe nebo zabudovaným þtecím zaĜízením pomocí þipové
karty. PĜi odbavení kartou cestující po nástupu do vozu pĜilo"í platební kartu do blízkosti þteþky
(tj. asi 5 a" 8 cm). ýtecí zaĜízení potvrdí signálem rozsvícené zelené !ipky platnost operace, u karet
mno"stevních odeþte jízdu nebo odpovídající þástku a zaĜízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující
sám odebere. V pĜípadČ "ádosti o jiný druh jízdenky, ne" pro který je daná karta urþena nebo pro jízdu
mimo MHD Kladno oznámí cestující pĜed pĜilo"ením karty Ĝidiþi druh po"adované jízdenky. PovČĜená
osoba dopravce (Ĝidiþ, pĜepravní kontrolor) je oprávnČna vyzvat u"ivatele karty k vizuální kontrole
podobenky na kartČ, zda je karta pou"ita oprávnČným dr"itelem karty (platí pro karty OBýANSKÁ,
&ÁKOVSKÁ, DģCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ a RODIýOVSKÁ).
Podmínky pro vydání þipových karet dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. jsou uvedeny na
internetových stránkách www.csadkladno.cz.
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ýASOVÉ PěEDPLATNÍ JÍZDNÉ % poþet jízd v pĜedplaceném období není omezen. PĜedplatní
þasové jízdné je nahrané na þipové kartČ s mo"ností volby poþáteþního dne platnosti. Platí jen
v rozsahu dat nahraném na kartČ, bez mo"nosti pĜesahu platnosti.
* ZVÝHODNċNÝ PěESTUP (neplatí linkách PID þíselné Ĝady 3xx) % je mo"né vyu"ít pĜi platbČ
kartou v MHD Kladno pĜi odbavení za jednotlivé jízdné z elektronické penČ"enky za plnocenné jízdné
14 Kþ (v zónách SID pĜi odbavení za jednotlivé jízdné z karty z elektronické penČ"enky). Cestující má
nárok na jeden pĜestup, pĜi kterém má pĜestupní (ji" uhrazenou) zónu zdarma. PĜestup musí být
uskuteþnČn v þasovém limitu do 20 minut od pĜedchozího výstupu, pĜestup a není nutno ho hlásit
Ĝidiþi % odbavovací zaĜízení hlídá þasový limit, který je ulo"en v"dy na kartČ. ýasový limit je také
vyti!tČn na jízdence. V pĜípadČ chybnČ vyhodnoceného pĜestupu odbavovacím zaĜízením a úþtováním
jiného tarifu ne" pĜestupního je reklamace neoprávnČnČ odeþteného jízdného uplatĖována ve v!ech
informaþních kanceláĜích dopravce ýSAD MHD Kladno a. s. (po pĜedlo"ení jízdenky).
Z technologických dĤvodĤ není mo"né vyu"ít pĜestup u jízdenky pro spolucestující a u hromadné
spoleþné jízdenky.
UPOZORNċNÍ: Odbavovací systém neumo"Ėuje odbavení z pĜedplatního kupónu spolu s doplatkem
ceny z elektronické penČ"enky nebo hotovČ, neumo"Ėuje kombinaci Tarifu MHD a Tarifu PID.
Ostatní podmínky jsou uvedeny v þl. III.C. Tarifu PID.
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PĜíloha þ. 10
Vzory prĤkazek PID platných jako doklad o nároku na slevu nebo
!Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného#

PrĤkaz dítČ 6$15 jako !Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro dČti od 6 do 15 let#
v pásmech P, 0, B (k dolo$ení nároku povinný pro kategorii 10%15 let).
PrĤkaz dítČ 6$15 se vydává pouze jako !Doklady o nároku na zvlá"tní ceny jízdného#
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz senior 65$70 jako !Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro seniory od 65 do
70 let# v pásmech P, 0, B.
PrĤkaz senior 65$70 se vydává pouze jako !Doklady o nároku na zvlá"tní ceny jízdného#
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.
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PrĤkaz senior 70+ jako !Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro osoby star"í 70 let#
v pásmech P, 0, B (k dolo$ení nároku povinný ve vlacích PID).
PrĤkaz senior 70+ se vydává pouze jako !Doklady o nároku na zvlá"tní ceny jízdného#
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz dítČ do 3 let jako !Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného pro osobu doprovázející
dítČ do 3 let vČku# v pásmech P, 0, B. Neplatí ve vlacích PID. PrĤkaz platí jeden rok od data
vydání, proto je pod fotografií dítČte pole pro vyznaþení data vydání prĤkazu.
PrĤkaz dítČ do 3 let se vydává pouze jako !Doklady o nároku na zvlá"tní ceny jízdného#
a nelze na nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.

PrĤkaz senior 60$65 vydávaný pouze jako doklad o nároku na slevu v pásmech P, 0, B,
tj. k pou$ití zvýhodnČných jednotlivých jízdenek dle þlánku III. odst. 1. písm. b).
PrĤkaz senior 60$65 neplatí jako !Doklad o nároku na zvlá"tní ceny jízdného# a nelze na
nČj zakoupit pĜedplatní þasové kupony PID.
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PĜíloha þ. 11
PĜekryvy PID s jinými integrovanými systémy
I. PĜekryv PID s integrovaným dopravním systémem Doprava Ústeckého
kraje (DÚK)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

PĜekryvná oblast PID a DÚK je vymezena územím mezi mČsty Roudnice nad Labem, !tČtí, MČlník
a Kralupy nad Vltavou a tvoĜí pĜechod mezi StĜedoþeským a Ústeckým krajem. Zahrnuje "elezniþní
a autobusovou dopravu.
Tarif DÚK je zónovČ-relaþní a þasový, tj. v#echny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relaþní
a þasové platnosti, která je na jízdenkách vyznaþena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena
jinak. Jízdenky DÚK, a to pouze papírové, platí u zapojených "elezniþních dopravcĤ pouze ve
2. vozové tĜídČ osobních vlakĤ, spČ#ných vlakĤ a vyhlá#ených rychlíkĤ na linkách a vymezených
úsecích uvedených v Tarifu DÚK a Smluvních pĜepravních podmínkách (SPP) DÚK. V Tarifu DÚK,
resp. SPP DÚK je také uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány þi uznávány papírové jízdní
doklady, þásteþnČ integrované jízdní doklady na bázi Bezkontaktní þipové karty DÚK (dále jen $BýK
DÚK%) a kde jsou uznávány þásteþnČ integrované mobilní jízdní doklady provozovatelĤ MHD (SMS
jízdenky, jízdenky a þasové kupóny zakoupené v aplikaci SEJF apod.). Cestující musí zohlednit
nosiþ jízdního dokladu a brát v úvahu pĜi hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu
akceptuje a zda jízdní doklady dle tohoto Tarifu DÚK vydává. Podrobnosti viz Tarif DÚK a SPP
DÚK, dostupné na http://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp.
Na vybraných úsecích autobusových linek PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 jsou kromČ jízdních
dokladĤ dle Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové,
relaþní a þasové platnosti v systému DÚK. Na tČchto linkách PID se nevydávají a neuznávají jízdní
doklady na bázi BýK DÚK a doklady vyu"ívající elektronickou penČ"enku na BýK DÚK, ani není
mo"né vydávání doplatkĤ dle Tarifu DÚK pro jízdu oklikou. Cestující, kteĜí chtČjí na tČchto úsecích
vyu"ít jízdné dle Tarifu DÚK, musí mít platný papírový jízdní doklad DÚK opatĜen pĜedem ji" pĜed
nástupem do vozu. Úseky na tČchto linkách PID, kde lze vyu"ívat jízdné dle Tarifu DÚK, jsou
uvedeny v jízdních Ĝádech. Ve vozidle (u Ĝidiþe) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu PID.
Na linkách PID 464, 466, 467, 468, 475 a 496 platí Smluvní pĜepravní podmínky PID. Prokazování
nároku na slevu, nároku na bezplatnou pĜepravu a pĜeprava zavazadel a psĤ se Ĝídí Tarifem PID; pĜi
pou"ití platného jízdního dokladu DÚK se Ĝídí Tarifem DÚK vþetnČ dokládání nároku na slevu,
s výjimkou bezplatných pĜeprav. ZaĜazení do tarifních pásem resp. tarifních zón je uvedeno v jízdních
Ĝádech. Cestující, který se neproká"e platným jízdním dokladem DÚK nebo nedolo"í nárok na slevu
dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující PID. PĜirá"ky k jízdnému za nedodr"ení pĜepravní
a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem PID a Smluvními pĜepravními podmínkami PID.
Na vybraných úsecích autobusových linek Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672,
676 a 683 jsou kromČ jízdních dokladĤ dle tarifu DÚK uznávány také papírové jízdní doklady PID dle
své þasové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi pou"ití jednotlivých
jízdenek PID musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vozidla pĜedem oznaþenu,
resp. zakoupenu v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na "elezniþní stanici zaĜazené do PID. PĜi
pou"ití pĜedplatního þasového jízdného (kupónĤ) PID je takový kupón uznán jen tehdy, pokud je
v papírové podobČ. Neuznávají se elektronické þasové kupóny PID nahrané na þipové kartČ. Ve
vozidle (u Ĝidiþe) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu DÚK.
Na linkách Integrovaného dopravního systému DÚK 635, 646, 672, 676 a 683 platí Smluvní pĜepravní
podmínky DÚK. Prokazování nároku na slevu, nároku na bezplatnou pĜepravu a pĜeprava zavazadel
a psĤ se Ĝídí Tarifem DÚK; pĜi pou"ití platného jízdního dokladu PID se Ĝídí Tarifem PID vþetnČ
dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných pĜeprav. ZaĜazení do tarifních zón resp. tarifních
pásem je uvedeno v jízdních Ĝádech. Cestující, který se neproká"e platným jízdním dokladem PID
nebo nedolo"í nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK. PĜirá"ky k jízdnému
za nedodr"ení pĜepravní a tarifní káznČ se Ĝídí Tarifem DÚK a Smluvními pĜepravními podmínkami
DÚK.
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7.

8.

9.

10.

Na "elezniþní lince DÚK U4, která je pokraþováním linky PID S4 v úseku HnČvice & Roudnice nad
Labem, jsou kromČ jízdních dokladĤ Tarifu DÚK uznávány také jízdní doklady PID dle své þasové
a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi pou"ití jednotlivých jízdenek PID
musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vlaku pĜedem oznaþenu, resp. zakoupenu
v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na "elezniþní stanici zaĜazené do PID.
Na "elezniþní lince PID R20 v úseku Roudnice nad Labem & HnČvice jsou kromČ jízdních dokladĤ dle
Tarifu PID uznávány také integrované papírové jízdní doklady DÚK dle své zónové, relaþní a þasové
platnosti v systému DÚK. Cestující, kteĜí chtČjí na tČchto úsecích vyu"ít jízdné dle Tarifu DÚK, musí
mít platný papírový jízdní doklad DÚK opatĜen ji" pĜedem, pĜed nástupem do vlaku.
Na "elezniþních linkách DÚK U21 (Roudnice nad Labem & Stra#kov & BĜíza obec) a U22 (BĜíza obec
& Stra#kov & CtinČves & VraĖany) jsou kromČ jízdních dokladĤ Tarifu DÚK uznávány také jízdní
doklady PID dle své þasové a pásmové platnosti v systému PID, a to jednotlivé i pĜedplatní. PĜi pou"ití
jednotlivých jízdenek PID musí mít cestující potĜebnou jízdenku PID pĜed nástupem do vlaku DÚK
pĜedem oznaþenu, resp. zakoupenu, v jiném dopravním prostĜedku PID nebo na "elezniþní stanici
zaĜazené do PID.
Na linkách PID v úsecích, kde je uznáván tarif DÚK, je jako platný jízdní doklad uznávána i pĜedem
zakoupená platná jednodenní síĢová jízdenka Labe-Elbe (vydávaná té" pod názvy REGIONet LabeElbe nebo Elbe-Labe-Ticket). Pou"ití jízdenky Labe-Elbe se Ĝídí smluvními podmínkami Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK) a Dopravního svazu Horního Labe (Verkehrsverbund Oberelbe & VVO). Na
autobusových linkách PID se jízdenky Labe-Elbe nevydávají.

II. Uznávání jízdních dokladĤ StĜedoþeské integrované dopravy (SID) na
linkách PID zaji!Ģujících MHD na území mČsta Kladna
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Jízdní doklady SID jsou uznávány pouze na linkách PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazených do MHD
Kladno, tj. þísla 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 620, 623, 624,
626, a to pouze na území mČsta Kladna (tj. v obvodu MHD Kladno).
Cestujícímu, dr"iteli pĜedplatního þasového jízdného SID (kupónu) nahraného na þipové kartČ ýSAD
MHD Kladno a. s. a platného pro zónu SID pokrývající území mČsta Kladna, je tento kupón v lince
PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno uznán jako platný jízdní doklad. Cestujícímu je pĜi
nástupu do vozu v"dy vydána evidenþní jízdenka. Cestující je povinen si tuto jízdenku odebrat. Na
vy"ádání povČĜenou osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s þipovou kartou ýSAD
MHD Kladno a. s. evidenþní jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kartČ.
U jízdenek pro jednotlivou jízdu je pĜi splnČní podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno
uznáván jeden tzv. zvýhodnČný pĜestup mezi linkami SID a linkami PID þíselné Ĝady 6xx zaĜazených
do MHD Kladno, pokud je tento pĜestup realizován na území mČsta Kladna (viz PĜíloha 9 tohoto
Tarifu).
Cestující, který na území Kladna v lince PID Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno zaþíná jízdu (cestu)
a zamý#lí pĜestoupit do linky SID a pokraþovat do dal#ích zón SID, je pĜi nástupu do vozu linky PID
odbaven jízdenkou pro jednotlivou jízdu dle Tarifu MHD Kladno za pĜedpokladu, "e jízdné uhradí
z elektronické penČ"enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je pĜi nástupu
do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. PĜi pĜestupu na linku SID za splnČní
podmínek daných Tarifem SID a Tarifem MHD Kladno se uplatní tzv. zvýhodnČný pĜestup Kladna
(viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu).
Cestujícímu, který na území Kladna v lince PID Ĝady 6xx zaĜazené do MHD Kladno konþí jízdu
(cestu), kterou zapoþal v jiné zónČ SID a pĜestoupil na území Kladna do linky PID Ĝady 6xx zaĜazené
do MHD Kladno, je pĜi pĜestupu na tuto linku PID uznáno jako platný jízdní doklad ji" uhrazené
jízdné pro jednotlivou jízdu dle Tarifu SID platné pro pĜíslu#né zóny za pĜedpokladu, "e bylo uhrazeno
z elektronické penČ"enky na þipové kartČ vydané ýSAD MHD Kladno a. s. Cestujícímu je pĜi
takovém pĜestupu do vozu linky PID vydána jízdenka dle Tarifu MHD Kladno. Pro tzv. zvýhodnČný
pĜestup platí pravidla daná Tarifem MHD Kladno (viz PĜíloha 9 tohoto Tarifu) a Tarifem SID.
U linek PID þíselné Ĝady 3xx dopravce ýSAD MHD Kladno a. s., tj. þísla 300, 322, 324, 350, a u linek
þíselné Ĝady 3xx a 6xx nezaĜazených do MHD Kladno, tj. þísla 330, 399, 608, 621, 622 nejsou jízdní
doklady SID uznávány, a tedy není tarifnČ mo"ný pĜestup mezi linkami PID a linkami SID.
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PĜíloha þ. 12
Seznam linek dálkové !elezniþní dopravy (rychlíkĤ) zaþlenČných do
systému PID
ýíslo linky
R10
R17 (popĜ. Ex7)
R20 (popĜ. R5)
R21
R22
R23

Úsek linky integrovaný v PID
Poznámka
Praha ! PodČbrady
od 26. 3. 2017
Praha ! Bene"ov u Prahy
od 1. 4. 2017
Praha ! Kralupy nad Vltavou ! Roudnice nad Labem
Praha ! V"etaty
PodČbrady ! Nymburk hl. n.
od 26. 3. 2017
Lysá nad Labem ! #tČtí
PodČbrady ! Lysá nad Labem ! #tČtí
od 26. 3. 2017
R24
Praha ! Kladno
Ve vlacích tČchto linek dálkové dopravy je mo$né pou$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.
Stav je platný k datu vydání tohoto Tarifu PID, není-li v poznámce stanoveno jinak. PĜípadné zmČny
a úpravy v prĤbČhu provozu nejsou samostatným dĤvodem ke zmČnČ Tarifu PID, budou v"ak zapracovány
do nejbli$"ího následujícího dodatku Tarifu PID.
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Platnost:

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Energie

od 26.8.2017
Dopravce:

NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
Divoká Šárka
x D dina
Kladno,Okrsek 4
Kladno,R žové pole
Kladno,Americká
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Sítná
Kladno,Gymnasium
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Kostela
Kladno,Vaší kova
KLADNO,ENERGIE

Pokra ování
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
Divoká Šárka
x D dina
Kladno,Okrsek 4
Kladno,R žové pole
Kladno,Americká
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Sítná
Kladno,Gymnasium
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Kostela
Kladno,Vaší kova
KLADNO,ENERGIE

Pokra ování
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
Divoká Šárka
x D dina
Kladno,Okrsek 4
Kladno,R žové pole
Kladno,Americká
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Sítná
Kladno,Gymnasium
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Kostela
Kladno,Vaší kova
KLADNO,ENERGIE

Pokra ování
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
Divoká Šárka
x D dina
Kladno,Okrsek 4
Kladno,R žové pole
Kladno,Americká
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Sítná
Kladno,Gymnasium
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Kostela
Kladno,Vaší kova
KLADNO,ENERGIE

tarifní
pásmo
PID
B
B
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
tarifní
pásmo
PID
B
B
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
tarifní
pásmo
PID
B
B
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
tarifní
pásmo
PID
B
B
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

do 9.9.2017

1

3

5

7

9

5:38
5:42
5:44
6:00
6:02
6:03
6:05
6:08
6:10
6:12
6:14
6:15
6:17
6:18
6:19

5:55
5:59
6:01
6:17
6:19
6:20
6:22
6:25
6:27
6:29
6:31
6:32
6:34
6:35
6:36

6:10
6:14
6:16
6:32
6:34
6:35
6:37
6:40
6:42
6:44
6:46
6:47
6:49
6:50
6:51

6:25
6:29
6:31
6:47
6:49
6:50
6:52
6:55
6:57
6:59
7:01
7:02
7:04
7:05
7:06

6:35
6:39
6:41
6:57
6:59
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:09
7:10
7:12
7:13
7:14

11
6:40
6:44
6:46
7:02
7:04
7:05
7:07
7:10
7:12
7:15
7:17
7:18
7:20
7:21
7:22

13
6:55
6:59
7:01
7:17
7:19
7:20
7:22
7:25
7:27
7:30
7:32
7:33
7:35
7:36
7:37

15
7:10
7:15
7:17
7:33
7:35
7:36
7:38
7:41
7:43
7:46
7:48
7:49
7:51
7:52
7:53

17
7:25
7:30
7:32
7:48
7:50
7:51
7:53
7:56
7:58
8:01
8:03
8:04
8:06
8:07
8:08

19
7:40
7:45
7:47
8:03
8:05
8:06
8:08
8:11
8:13
8:16
8:18
8:19
8:21
8:22
8:23

21
7:55
8:00
8:02
8:18
8:20
8:21
8:23
8:26
8:28
8:31
8:33
8:34
8:36
8:37
8:38

23
8:25
8:30
8:32
8:48
8:50
8:51
8:53
8:56
8:58
9:01
9:03
9:04
9:06
9:07
9:08

25
8:35
8:39
8:41
8:57
8:59
9:00
9:02
9:05
9:07
9:09
9:11
9:12
9:14
9:15
9:16

8:55
9:00
9:02
9:18
9:20
9:21
9:23
9:26
9:28
9:31
9:33
9:34
9:36
9:37
9:38

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

9:45
9:50
9:52
10:08
10:10
10:11
10:13
10:16
10:18
10:21
10:23
10:24
10:26
10:27
10:28

10:35
10:39
10:41
10:57
10:59
11:00
11:02
11:05
11:07
11:09
11:11
11:12
11:14
11:15
11:16

10:45
10:50
10:52
11:08
11:10
11:11
11:13
11:16
11:18
11:21
11:23
11:24
11:26
11:27
11:28

11:45
11:50
11:52
12:08
12:10
12:11
12:13
12:16
12:18
12:21
12:23
12:24
12:26
12:27
12:28

12:35
12:39
12:41
12:57
12:59
13:00
13:02
13:05
13:07
13:09
13:11
13:12
13:14
13:15
13:16

12:45
12:50
12:52
13:08
13:10
13:11
13:13
13:16
13:18
13:21
13:23
13:24
13:26
13:27
13:28

13:25
13:30
13:32
13:48
13:50
13:51
13:53
13:56
13:58
14:01
14:03
14:04
14:06
14:07
14:08

13:55
14:00
14:02
14:18
14:20
14:21
14:23
14:26
14:28
14:31
14:33
14:34
14:36
14:37
14:38

14:18
14:23
14:25
14:41
14:43
14:44
14:46
14:49
14:51
14:54
14:56
14:57
14:59
15:00
15:01

14:35
14:39
14:41
14:57
14:59
15:00
15:02
15:05
15:07
15:09
15:11
15:12
15:14
15:15
15:16

14:38
14:43
14:45
15:01
15:03
15:04
15:06
15:09
15:11
15:14
15:16
15:17
15:19
15:20
15:21

14:58
15:03
15:05
15:21
15:23
15:24
15:26
15:29
15:31
15:34
15:36
15:37
15:39
15:40
15:41

15:18
15:23
15:25
15:41
15:43
15:44
15:46
15:49
15:51
15:54
15:56
15:57
15:59
16:00
16:01

15:38
15:43
15:45
16:01
16:03
16:04
16:06
16:09
16:11
16:14
16:16
16:17
16:19
16:20
16:21

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

15:58
16:03
16:05
16:21
16:23
16:24
16:26
16:29
16:31
16:34
16:36
16:37
16:39
16:40
16:41

16:18
16:23
16:25
16:41
16:43
16:44
16:46
16:49
16:51
16:54
16:56
16:57
16:59
17:00
17:01

16:35
16:39
16:41
16:57
16:59
17:00
17:02
17:05
17:07
17:09
17:11
17:12
17:14
17:15
17:16

16:38
16:43
16:45
17:01
17:03
17:04
17:06
17:09
17:11
17:14
17:16
17:17
17:19
17:20
17:21

16:58
17:03
17:05
17:21
17:23
17:24
17:26
17:29
17:31
17:34
17:36
17:37
17:39
17:40
17:41

17:18
17:23
17:25
17:41
17:43
17:44
17:46
17:49
17:51
17:54
17:56
17:57
17:59
18:00
18:01

17:38
17:43
17:45
18:01
18:03
18:04
18:06
18:09
18:11
18:14
18:16
18:17
18:19
18:20
18:21

17:58
18:03
18:05
18:21
18:23
18:24
18:26
18:29
18:31
18:34
18:36
18:37
18:39
18:40
18:41

18:18
18:23
18:25
18:41
18:43
18:44
18:46
18:49
18:51
18:54
18:56
18:57
18:59
19:00
19:01

18:35
18:39
18:41
18:57
18:59
19:00
19:02
19:05
19:07
19:09
19:11
19:12
19:14
19:15
19:16

18:38
18:43
18:45
19:01
19:03
19:04
19:06
19:09
19:11
19:13
19:15
19:16
19:18
19:19
19:20

18:58
19:03
19:05
19:21
19:23
19:24
19:26
19:29
19:31
19:33
19:35
19:36
19:38
19:39
19:40

19:25
19:29
19:31
19:47
19:49
19:50
19:52
19:55
19:57
19:59
20:01
20:02
20:04
20:05
20:06

19:55
19:59
20:01
20:17
20:19
20:20
20:22
20:25
20:27
20:29
20:31
20:32
20:34
20:35
20:36

85

87

89

20:25
20:29
20:31
20:47
20:49
20:50
20:52
20:55
20:57
20:59
21:01
21:02
21:04
21:05
21:06

20:35
20:39
20:41
20:57
20:59
21:00
21:02
21:04
21:06
21:08
21:09
21:10
21:12
21:13
21:14

21:25
21:29
21:31
21:47
21:49
21:50
21:52
21:54
21:56
21:58
21:59
22:00
22:02
22:03
22:04

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Pokra ování poznámek na stránce 2 / 2
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Platnost:

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Energie

od 26.8.2017
Dopravce:

Opa ný sm r
KLADNO,ENERGIE
Kladno,Vaší kova
Kladno,U Kostela
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,Gymnasium
Kladno,Sítná
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Americká
Kladno,R žové pole
Kladno,Okrsek 4
x D dina
Divoká Šárka
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Opa ný sm r
Pokra ování
KLADNO,ENERGIE
Kladno,Vaší kova
Kladno,U Kostela
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,Gymnasium
Kladno,Sítná
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Americká
Kladno,R žové pole
Kladno,Okrsek 4
x D dina
Divoká Šárka
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Opa ný sm r
Pokra ování
KLADNO,ENERGIE
Kladno,Vaší kova
Kladno,U Kostela
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,Gymnasium
Kladno,Sítná
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Americká
Kladno,R žové pole
Kladno,Okrsek 4
x D dina
Divoká Šárka
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Opa ný sm r
Pokra ování
KLADNO,ENERGIE
Kladno,Vaší kova
Kladno,U Kostela
Kladno,Žel.zast.m sto
Kladno,U Nemocnice
Kladno,Nám.Svobody
Kladno,Gymnasium
Kladno,Sítná
Kladno,U Kauflandu
Kladno,Americká
Kladno,R žové pole
Kladno,Okrsek 4
x D dina
Divoká Šárka
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

tarifní
pásmo
PID
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B
B
B
tarifní
pásmo
PID
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B
B
B
tarifní
pásmo
PID
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B
B
B
tarifní
pásmo
PID
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B
B
B

2

4

6

8

4:38
4:39
4:40
4:42
4:43
4:45
4:48
4:51
4:53
4:55
4:56
4:58
5:15
5:17
5:20

4:58
4:59
5:00
5:02
5:03
5:05
5:08
5:11
5:14
5:16
5:17
5:19
5:36
5:38
5:41

5:15
5:16
5:17
5:19
5:20
5:22
5:25
5:28
5:31
5:33
5:34
5:36
5:53
5:55
5:58

5:25
5:26
5:27
5:29
5:30
5:32
5:35
5:38
5:40
5:42
5:43
5:45
6:02
6:04
6:07

30

32

7:58
7:59
8:00
8:02
8:03
8:05
8:08
8:11
8:14
8:16
8:17
8:19
8:36
8:38
8:42

34

8:25
8:26
8:27
8:29
8:30
8:32
8:35
8:38
8:41
8:43
8:44
8:46
9:03
9:05
9:09

8:55
8:56
8:57
8:59
9:00
9:02
9:05
9:08
9:11
9:13
9:14
9:16
9:33
9:35
9:39

do 9.9.2017

10
5:30
5:31
5:32
5:34
5:35
5:37
5:40
5:43
5:46
5:48
5:49
5:51
6:08
6:10
6:13

12
5:45
5:46
5:47
5:49
5:50
5:52
5:55
5:58
6:01
6:03
6:04
6:06
6:23
6:25
6:28

14
6:00
6:01
6:02
6:04
6:05
6:07
6:10
6:13
6:16
6:18
6:19
6:21
6:38
6:40
6:43

16
6:15
6:16
6:17
6:19
6:20
6:22
6:25
6:28
6:31
6:33
6:34
6:36
6:53
6:55
6:58

18
6:30
6:31
6:32
6:34
6:35
6:37
6:40
6:43
6:46
6:48
6:49
6:51
7:08
7:10
7:14

20
6:45
6:46
6:47
6:49
6:50
6:52
6:55
6:58
7:01
7:03
7:04
7:06
7:23
7:25
7:29

22
7:00
7:01
7:02
7:04
7:05
7:07
7:10
7:13
7:16
7:18
7:19
7:21
7:38
7:40
7:44

24
7:18
7:19
7:20
7:22
7:23
7:25
7:28
7:31
7:34
7:36
7:37
7:39
7:56
7:58
8:02

26
7:25
7:26
7:27
7:29
7:30
7:32
7:35
7:38
7:40
7:42
7:43
7:45
8:02
8:04
8:07

7:38
7:39
7:40
7:42
7:43
7:45
7:48
7:51
7:54
7:56
7:57
7:59
8:16
8:18
8:22

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

9:25
9:26
9:27
9:29
9:30
9:32
9:35
9:38
9:41
9:43
9:44
9:46
10:03
10:05
10:08

9:45
9:46
9:47
9:49
9:50
9:52
9:55
9:58
10:01
10:03
10:04
10:06
10:23
10:25
10:29

10:45
10:46
10:47
10:49
10:50
10:52
10:55
10:58
11:01
11:03
11:04
11:06
11:23
11:25
11:29

11:25
11:26
11:27
11:29
11:30
11:32
11:35
11:38
11:41
11:43
11:44
11:46
12:03
12:05
12:08

11:45
11:46
11:47
11:49
11:50
11:52
11:55
11:58
12:01
12:03
12:04
12:06
12:23
12:25
12:29

12:45
12:46
12:47
12:49
12:50
12:52
12:55
12:58
13:01
13:03
13:04
13:06
13:23
13:25
13:29

13:25
13:26
13:27
13:29
13:30
13:32
13:35
13:38
13:41
13:43
13:44
13:46
14:03
14:05
14:08

13:25
13:26
13:27
13:29
13:30
13:32
13:35
13:38
13:41
13:43
13:44
13:46
14:03
14:05
14:09

13:53
13:54
13:55
13:57
13:58
14:00
14:03
14:06
14:09
14:11
14:12
14:14
14:31
14:33
14:37

14:13
14:14
14:15
14:17
14:18
14:20
14:23
14:26
14:29
14:31
14:32
14:34
14:51
14:53
14:57

14:33
14:34
14:35
14:37
14:38
14:40
14:43
14:46
14:49
14:51
14:52
14:54
15:11
15:13
15:17

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

14:53
14:54
14:55
14:57
14:58
15:00
15:03
15:06
15:09
15:11
15:12
15:14
15:31
15:33
15:37

15:13
15:14
15:15
15:17
15:18
15:20
15:23
15:26
15:29
15:31
15:32
15:34
15:51
15:53
15:57

15:25
15:26
15:27
15:29
15:30
15:32
15:35
15:38
15:41
15:43
15:44
15:46
16:03
16:05
16:08

15:33
15:34
15:35
15:37
15:38
15:40
15:43
15:46
15:49
15:51
15:52
15:54
16:11
16:13
16:17

15:53
15:54
15:55
15:57
15:58
16:00
16:03
16:06
16:09
16:11
16:12
16:14
16:31
16:33
16:37

16:13
16:14
16:15
16:17
16:18
16:20
16:23
16:26
16:29
16:31
16:32
16:34
16:51
16:53
16:57

16:33
16:34
16:35
16:37
16:38
16:40
16:43
16:46
16:49
16:51
16:52
16:54
17:11
17:13
17:17

16:53
16:54
16:55
16:57
16:58
17:00
17:03
17:06
17:09
17:11
17:12
17:14
17:31
17:33
17:37

17:13
17:14
17:15
17:17
17:18
17:20
17:23
17:26
17:29
17:31
17:32
17:34
17:51
17:53
17:57

17:25
17:26
17:27
17:29
17:30
17:32
17:35
17:38
17:41
17:43
17:44
17:46
18:03
18:05
18:08

17:33
17:34
17:35
17:37
17:38
17:40
17:43
17:46
17:49
17:51
17:52
17:54
18:11
18:13
18:17

17:55
17:56
17:57
17:59
18:00
18:02
18:05
18:08
18:11
18:13
18:14
18:16
18:33
18:35
18:39

18:25
18:26
18:27
18:29
18:30
18:32
18:35
18:38
18:41
18:43
18:44
18:46
19:03
19:05
19:08

18:55
18:56
18:57
18:59
19:00
19:02
19:05
19:08
19:11
19:13
19:14
19:16
19:33
19:35
19:38

86

88

90

19:25
19:26
19:27
19:29
19:30
19:32
19:35
19:38
19:41
19:43
19:44
19:46
20:03
20:05
20:08

19:35
19:36
19:37
19:39
19:40
19:42
19:45
19:48
19:51
19:53
19:54
19:56
20:13
20:15
20:18

20:20
20:21
20:22
20:24
20:25
20:27
20:30
20:33
20:36
20:38
20:39
20:41
20:58
21:00
21:03

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Pokra ování poznámek na stránce 2 / 2
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Výkony na lince PID . 399
Nádr. Veleslavín - Kladno, Havlí kovo nám.
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km
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celkem

PD SD
551,54
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Stav ke dni 4.4.2016 (TV)

P íloha . 6
schváleno pro PID

Požadovaná funkce / druh za ízení
Ozna ova jízdenek
Ozna ova jízdenek
Ozna ova jízdenek

Povinné /
Volitelné

P
P
P

Dodavatel
Mikroelektronika spol. s r.o.
Telmax s.r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.

Ozna ení
NJ 24C
SU 52

CAMEL-COMBI - CV24DMEAIO (IBIS)

Zp sob
p ipojení
IBIS
Ethernet
IBIS

sou asný
nová V
stav
A
A
A

A
A
A

Ozna ova jízdenek

P

Mikroelektronika spol. s r.o.

CAMEL-COMBI - CV24DMEAO (Ethernet)

Ethernet

A

A

Validátor Vega CVP25
Zobrazova asu a pásma
Zobrazova asu a pásma
Zobrazova asu a pásma
Zobrazova asu a pásma
Palubní po íta v . ídícího SW
Palubní po íta v . ídícího SW
Palubní po íta v . ídícího SW
Dotykový terminál k MPC-xxx
Dotykový terminál k palubnímu PC ARBOR
Odbavovací jednotka/za ízení pro výdej jízdenek
Palubní po íta v . ídícího SW
Odbavovací jednotka/za ízení pro výdej jízdenek

V
P
P
P
P
P
P
p
P
P
P
P
P

Mikroelektronika spol. s r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.
Buse s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Telmax s.r.o.
Telmax s.r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.

Vega CVP25
GTC 24 B
BS 190
ZOCP/ETH
NBW 57 6 D SS V1
MPC-210
MPC-211
ARBOR
DTERM
TSK
FCU 800
FCP/FCS 2000
USV 24C

Ethernet
IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS

N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N

Odbavovací jednotka/za ízení pro výdej jízdenek
Hlási zastávek
Hlási zastávek

P
P
P

Mikroelektronika spol. s r.o.
Apex spol. s r.o.
JKZ s.r.o.

USV 24E Synergy Compact
ICU 06 až 10
MPC-xxx

IBIS
IBIS
Ethernet

A
A
A

N
A
A

Komunika ní úst edna

P

JKZ s.r.o.

KU-208

Ethernet

A

A

Komunika ní úst edna
Reproduktory vozidla
asový spína
asový spína
asový spína
Switch Eth, napáje
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - elní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - bo ní
Vn jší informa ní panely - zadní

P
P
V
V
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
p
P
P
P

Vn jší informa ní panely - zadní
Vn jší informa
Vn jší informa
Vn jší informa
Vn jší informa
Vn jší informa
Vn jší informa
Vnit ní informa

ní panely - zadní
ní panely - zadní
ní panely - zadní
ní panely - zadní
ní panely - zadní
ní panely - zadní
ní panely

Poznámka
Vysv tlivky:
erven - neplatí pro nová výb rová ízení
zelen - základ nového OIS
Schváleno k 1.1.2013
spl uje požadavky PID a je schváleno pro
provoz pouze na m stských linkách PID
v sestav s palubním po íta em ARBOR
od spole nosti Konektel
Sb rnice volitelná Ethernet/RS485 nebo IBIS. S
omezením.

Typy se od sebe liší velikostí intertní pam ti a
rychlosti procesoru
Terminál k ovládání palubního PC MPC-xxx
Terminál k ovládání palubního PC ARBOR
Ovládán pomocí MPC-xxx
Doladit p epínání pásem, fonty pro tisk
Sdružuje funkci palubního po íta e
Cerfitikát s omezením. Pouze IBIS, není modem
a hlási
Palubní PC integruje v sob funkci hlási e
Zajiš uje komunikaci p i p evodu mezi periferiemi
na IBIS a ETHERNET; hlášení zastávek;
nevidomé

Konektel, a.s.

IFKU1

Ethernet

JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Buse s.r.o.
Buse s.r.o.
Buse s.r.o.
Bustec s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Bustec s.r.o.
Bustec s.r.o.
Buse s.r.o.
Buse s.r.o.
Buse s.r.o.
Bustec s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Bustec s.r.o.
Bustec s.r.o.
Buse s.r.o.

CS-2
CS-4eth
IFPWR1
SWN 210/8
BS 110.19-140-1
BS 210.0C (DOT-LED)
BS 310.2B (LED)
BT519.14410.1R3I0A.BA (info matice 19x144)
IPL 21170
NBAL 21.170.8.6.
BT519.14410.5W4ZA.BJ
BT521.16010.5WD60A.BJ
BS 110.19-112-1
BS 210.0B (DOT-LED)
BS 310.2A (LED)
BT519.11210.1R3J0A.BA (info matice 19x112)
IPL 21128
NBAL 21.128.8.6.
BT519.11210.5W4D0A.BJ
BT521.12810.5WD50A.BJ
BS 110.19-028-1

IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS
IBIS
IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
N

P

Buse s.r.o.

BS 210.0A (DOT-LED)

IBIS

A

A

19x28, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm

P
P
P
p
P
P
P

Buse s.r.o.
Bustec s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Bustec s.r.o.
Bustec s.r.o.
Buse s.r.o.

BS 310.3A (LED)
BT519.03210.1R3K0A.BA (info matice 19x32)
IPL 2134
NBAL 21.32.8.6
BT519.03210.5W4EOA.BJ
BT521.03210.5WD40A.BJ
BS 120.0K

IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

19x32, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm
19x32, rozte 10 mm
21x32; rozte 8x8; 8,6 mm
21x32, rozte 8,5 mm
ízeno FCP2000/FCS2000
ízeno FCP2000/FCS2001

Vnit ní, vn jší a p íposlechový reproduktor
doporu ená výbava dodavatelem OIS
doporu ená výbava dodavatelem OIS
doporu ená výbava dodavatelem OIS

19x140, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm
19x144, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm
19x144, rozte 10 mm
21x170;rozte 8x8; 8,6 mm
21x170, rozte 8,5 mm
ízeno FCP2000/FCS2000
ízeno FCP2000/FCS2001
19x112, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm
19x112, pr m r/rozte ter ík 9/10,2 mm
19x112, rozte 10 mm
21x128; rozte 8x8; 8,6 mm
21x128, rozte 8,5 mm
ízeno FCP2000/FCS2000
ízeno FCP2000/FCS2001

Vnit ní informa ní panely
Vnit ní informa ní panely

P
P

Bustec s.r.o.
Bustec s.r.o.

BT600.1G1W.CA
TFT-LCD info panel

Vnit ní informa
Vnit ní informa
Vnit ní informa
Vnit ní informa
Vnit ní informa
Vnit ní informa
Modem
Modem
Modem

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Bustec s.r.o.
JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Apex spol. s r.o.
Apex spol. s r.o.
Mikroelektronika spol. s r.o.

P
V
V
V
P
P
P
V
P
V
V
V
V

Telmax s.r.o.
JKZ s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Telmax s.r.o.
Konektel, a.s.
Apex spol. s r.o.
Apex spol. s r.o.
Telmax s.r.o.
JKZ s.r.o.
Konektel, a.s.
Bustec s.r.o.
Konektel, a.s.

V
P

Eltodo a.s.

TFT-LCD info panel
ITT-1 (IBIS p ipojení)
ITT-1/2 (IBIS p ipojení)
ITT- 1/2/ETH (ETH p ipojení)
LCD MONITOR
LCD 22”
RCA 05/GPRS
RCA 07/GPRS
GenLoc 31e
GPRS/GPS modem (v . antény) TMX MPR
10GPS GPRS/GPS
WR-1
ANT-WiFi/I
PAF80N
ANT SDR
72412.EPNEV
PPN 24A1
PV 24
PPN/Eth
KV-1/PP
NB 20 2 D LAN
BT516.01607.5WC50A.BJ
ETH2CAN
- MRJP-1 ( ídící jednotka, radiomodem, anténa
RF)
- SPIR-1 (snímací p ijíma IR)
- KPIR-1/ETH ( komunika ní p ijíma IR)
- Anténa GPS

ní panely
ní panely
ní panely
ní panely
ní panely
ní panely

Modem
Wifi router
Anténa Wi-fi interní
Anténa p ijíma e
Anténa sdružená (GSM/GPS/Wifi/FM)
Povelový p ijíma a vysíla
Povelový p ijíma
Povelový vysíla
Povelový p ijíma na ethernetu
Panel kurzu vozidla (po adové íslo)
Panel kurzu vozidla (po adové íslo)
Panel kurzu vozidla (po adové íslo)
Za ízení pro sb r dat

PPN/Eth

Preference vozidla na k ižovatkách ízených SSZ
(sada)
Instala ní sada

IBIS / Ethernet

A
A

A
A

IBIS / Ethernet
IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
RS485 (mikronet)
RS485 (mikronet)
RS 232

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
N
A
A
A
A
A
A
N

RS 232
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
IBIS
IBIS
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ethernet
Ethernet

N
N

A
A

dvou ákový displej
ízeno FCP2000/FCS2000

ov en IBIS a Ethernet

IBIS, RS485, Ethernet 10/100Base-TX
vy azen k 1.12.2013
Zajišt ní p enosu zpráv a polohy vozidla (využití
dopravcem, mpvnet atd.)

nutno požadovat 2 ks (vpravo/vlevo)
nutno požadovat 2 ks (vpravo/vlevo)
nutno požadovat 2 ks (vpravo/vlevo)

schváleno s ídícím PC KonekTel, Telmax, USV
24C

Další volitelná výbava
Preference vozidla na k ižovatkách ízených SSZ - JKZ s.ro./Eltodo a.s.
Vysíla ka Tetra - s tím souvisí i mikrofon idi e pro cestující
te ka karet idi e
Tachografové funkce
Kamerový systém
Funkce/ovládací signály:
Pedál hlášení
Posun J dop edu/dozadu kolébkovým spína em na p ístrojové desce idi e
Signál „dve e“
Signál „klí ek“
Signál „elektrický odpojova vypnut“
Reset tla ítko
Emergency tla ítko
Dále je na rozhodnutí dopravce zvážit s dodavatelem OIS bude-li požadováno:
Power management – úsponé režimy(vypnutí ozna ova , tabel atd. po xx minutách od vypnutí klí ku), požadavky na vypínání elektrického/mechanického odpojova e na kone né/depu (souvisí s aktualizací dat p es wifi), atd.

Audio požadavky – mikrofon idi e, mluvení idi e do vozu/ven atd., emergency tla ítko atd.
Security – karta idi e, servisní p ístupy atd.
Dohled – sí Tetra, Audis, atd.

ov en IBIS a Ethernet

22 palc

Vozidlo musí být vybaveno také funk ním dve ním kontaktem.

Wifi management – kdy a jak vozy aktualizovat, požadavky na dálkovou správu vozu, dálkové zapnutí palubního sysstému - vy ítání, aktualizace dat OIS/diagnostika apod.

17 palc
19 palc

P íloha . 7

Odhad prokazatelné ztráty na rok 2017
Dopravce
Kate ina Kulhánková Exprescar

Ekonomicky oprávn né náklady na 1 km
Upravený p im ený zisk na 1 km
Cena dopravního výkonu na 1 km
Pr m rné tržby na 1 km
Prokazatelná ztráta na 1 km
Ujeté km v ZDO v roce 2017
Prokazatelná ztráta na rok 2017

18,67
143 407
2 677 412,70

linka
Dopravce:
Objednatel:

!"
$

#

#

% & ' (
ádek
1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Uskute n ný dopravní výkon (km)
Ostatní výkony: p ístavné, odstavné, p ejezdové (km)

27
28

Výchozí náklady

Výkaz náklad a výnos
Pohonné hmoty a oleje
- z toho nafta
P ímý materiál a energie
Opravy a údržba vozidel
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing vozidel
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojišt ní
Cestovné
Úhrada za použití infrastruktury
Silni ní da
Elektronické mýto
Pojišt ní (zákonné, havarijní)
Ostatní p ímé náklady
Ostatní služby
Provozní režie
Správní režie
Služby organizátora
Skute né náklady celkem ( ádek 1 až 17 mimo 1a)
Tržby z jízdného
Ostatní tržby z p epravy
Ostatní výnosy
Skute né výnosy celkem ( ádek 17 až 19)
Hodnota provozních aktiv*
istý p íjem
Kompenzace ( .18 - .22 + .24)
Dotace na po ízení a modernizaci vozidel

tis. K

hodnoty
K /km

Výchozí
výnosy

140 494
12 546
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Standard kvality PID
AUTOBUSY PID

Obsah
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Zastávka PID " obecné podmínky
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PĜílohy
PĜíloha þ. 1 " Manuál informaþních a odbavovacích prvkĤ pro autobusy PID
PĜíloha þ. 2 " Manuál pro vzhled zastávek v systému PID
PĜíloha þ. 3 " #ablony a katalog zastávkových informaþních prvkĤ pou!ívaných v PID
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1. Obecný úvod
Standardy kvality Pra!ské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveĖ kvality
poskytovaných slu!eb vycházejí z doporuþení evropské normy ýSN EN 13 816 a také ze
souþasných finanþních mo!ností objednatelĤ dopravy. Standardy byly nastaveny podle zji$tČných
klíþových potĜeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální
jednotné úrovni poskytované kvality slu!by. Pomocí zavádČných standardĤ bude mo!né sledovat,
vyhodnocovat a porovnávat plnČní jednotlivých aspektĤ slu!by a pomocí dal$ích vyplývajících
opatĜení jejich kvalitu trvale zlep$ovat. Jeliko! cílem standardĤ kvality je zamČĜit se pĜedev$ím na
pĜání zákazníka, bude mČĜení provedení standardĤ kvality doprovázet i pravidelné mČĜení
spokojenosti zákazníkĤ s úrovní poskytovaných slu!eb, a to formou anketního prĤzkumu
provádČného minimálnČ jednou za dva roky.
Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro v$echny dopravce PID. Aktualizace
standardĤ kvality by mČla probíhat jednou roþnČ po projednání se v$emi zúþastnČnými stranami.
Standardy se také stanou základem pro urþení kvalitativních kritérií pro pĜipravovaná výbČrová
Ĝízení na jednotlivé linky.
Pravidelné hlá$ení o výsledcích mČĜení, o závadách apod. probíhá mezi zúþastnČnými stranami
pĜednostnČ elektronicky e-mailem na vzájemnČ pĜedem dohodnuté adresy. V pĜípadČ potĜeby
akutního nahlá$ení závady je mo!né vyu!ít pĜímé telefonické spojení s dispeþinkem dopravce.
Vyhodnocení plnČní jednotlivých standardĤ kvality se provádí þtyĜikrát roþnČ, v!dy po uplynulém
þtvrtletí. Standardy kvality a jejich výsledky jsou veĜejné a jsou základem pro prezentaci kvality
poskytovaných slu!eb.
Standardy kvality zohledĖují zejména prĤbČ!nou a dlouhodobou kvalitu jednotlivých dopravcĤ,
proto nejsou do výsledkĤ mČĜení zahrnuty tyto výjimeþné pĜípady: stávka zamČstnancĤ dopravce
nenamíĜená proti dopravci, !ivelní pohroma (snČhová kalamita, povodeĖ, zemČtĜesení, sesuv
pĤdy, skalní zĜícení þi jiná pĜírodní pohroma, která zpĤsobí záva!né dopravní komplikace v celém
posti!eném území po dobu minimálnČ jednoho provozního dne).
Obecné podmínky, jednotlivé karty standardĤ a s nimi související manuály tvoĜí komplexní
materiál, který upravuje vztahy mezi objednateli a dopravci. Aktualizace standardĤ kvality PID je
podmínČna projednáním s objednateli þi zástupci objednatelĤ a v$emi dopravci PID.

Standardy kvality PID
2. Terminologie

2.1

BezbariérovČ Vozidlo umo!Ėující pĜepravu v"em skupinám osob s omezenou schopností
pohybu a orientace (pohybovČ posti!ení, smyslové posti!ení zraku, smyslové
pĜístupné
posti!ení sluchu). Vozidlo je s minimálnČ 1 dveĜmi o "íĜce min. 120 cm
vozidlo
umo!Ėujícími nástup s vozíkem pro pohybovČ posti!ené (opatĜené nájezdovou
rampou). Vý"ka podlahy v prostoru tČchto dveĜí by nemČla pĜesáhnout
360 mm nad vozovkou.

2.2

DPM

MČĜení pĜímého provedení (zpĤsob mČĜení provedení standardĤ kvality
formou pĜímého sbČru dat ze statistik dopravce nebo objednatele dle
ýSN EN 13 816).

2.3

Fiktivní
zákazník
(FZ)

Vy"kolený pracovník objednatele nebo dopravce (mĤ!e být i pracovník
kontroly), sleduje a mČĜí kvalitu provedení slu!by dĤle!ité pro zákazníka
a jedná, jako by byl sám zákazník (cestující).

2.4

MČstská
linka

Pro úþely standardĤ kvality PID se nazývá linka þíselné Ĝady 100#299 nebo
500#599 vþetnČ náhradní dopravy za takovou linku.

2.5

MSS

TajnČ provedený zákaznický test (zpĤsob mČĜení provedení standardĤ kvality
pomocí fiktivního zákazníka dle ýSN EN 13 816).

2.6

NovČ
objednané
vozidlo

Takové vozidlo, které dopravce novČ zaĜadí do provozu na linkách PID, platí
i pro vozidla star"í, dlouhodobČ zapĤjþená, pĜevedená od jiných majitelĤ nebo
z linek neurþených pro provoz na linkách PID.

2.7

Objednatel

Pro úþely standardĤ kvality PID se rozumí ROPID a StĜedoþeský kraj.

2.8

Odbavovací
systém

Systém zaĜízení nebo lidské kontroly, zaji"Ģující dodr!ování tarifních podmínek
a oznaþování jednotlivých jízdenek (nebo v pĜípadČ elektronického média
odþerpání hodnoty z jízdenek s urþitým kreditem dle þasové a pásmové
platnosti).

2.9

Oznaþení
jízdenky

Vytisknutí údajĤ o poþátku její platnosti na jízdenku oznaþovaþem jízdenek.

2.10 PĜímČstská
linka

Pro úþely standardĤ kvality PID se nazývá linka þíselné Ĝady 300#499 nebo
600#699 vþetnČ náhradní dopravy za takovou linku.

2.11 TZD

Trvalá zmČna dopravy, závazný dokument objednatele pro dopravce.

2.12 VýmČna
vozidla

VýmČna vozidla musí být provedena na nejbli!"ím vhodném místČ (dopravnČ,
ekonomicky) nejpozdČji v"ak do 1 hodiny od zji"tČní závady. U linek s del"í
obČ!nou dobou ne! 1 hodina nejpozdČji do hodnoty obČ!né doby, neplatí
v pĜípadČ nestihnutí výmČny z dĤvodu provozních mimoĜádností (silná IAD,
nezavinČná dopravní nehoda apod.), toto v"ak musí být ĜádnČ zaznamenáno
v záznamu o provozu vozidla.

2.13 Záznam
o provozu
vozidla

PrĤvodní dokument o þinnosti Ĝidiþe vozidla na pĜidČleném výkonu se
záznamy ve"kerých mimoĜádností bČhem výkonu, tento dokument je urþen
také pro provozní záznamy pracovníkĤ kontroly objednatele.
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Standard kvality PID
3. AUTOBUS PID ! obecné podmínky

3.1 Obecné podmínky
PomČr poþtu sedících a stojících cestujících (pĜi normální obsaditelnosti " 4 stojící osoby na m2
podlahové plochy; pouze pro novČ objednané autobusy po 1. 1. 2010):
a. mČstské linky:
1:1 (±25 %)
b. pĜímČstské linky s pĜeva!ujícím poþtem zastávek na území hl. m. Prahy:
1:1 (±25 %)
c. ostatní pĜímČstské linky:
2:1 (±25 %)
(Neplatí pro vozidla urþená pro speciální linky " cyklobusy, zvlá#tní linky pro pĜepravu tČlesnČ
posti!ených, linky pro spojení s leti#tČm a nízkokapacitní vozidla o délce men#í ne! 9 m.)
3.1.2 Plo#ina na koþárek þi vozík pro pohybovČ posti!ené o minimálních rozmČrech 1200 × 1200 mm v!dy
v blízkosti stĜedních nebo zadních dveĜí. Místa na plo#inČ pĜi pĜepravČ pohybovČ posti!ených osob
musí umo!nit bezpeþné zaji#tČní vozíku pro invalidy. Stanovená minimální #íĜka dveĜí u této plo#iny:
750 mm, pro autobusy délky více ne! 9 m, novČ objednané po 1. 1. 2016: 1200 mm.
3.1.3. Sledování vozidel GPS vþetnČ automatického seĜizování jednotného þasu
3.1.3 Funkþní osvČtlení interiéru, topení vozu, odvČtrávání.
3.1.4 Bezbariérová pĜístupnost (viz terminologie):
- mČstské linky:
60 % vozidel v evidenþním stavu
- pĜímČstské linky:
20 % vozidel v evidenþním stavu
3.1.5 Výbava pro osoby se smyslovým posti!ením zraku: vysílaþ, pĜijímaþ, vnČj#í a pĜíposlechový
reproduktor na stanovi#ti Ĝidiþe " identifikace vozidla (dálkovČ aktivované hlá#ení þísla linky a smČru
jízdy vnČ vozidla, identifikace po!adavku na nástup zrakovČ posti!eného do vozidla (hlá#ení nástupu
Ĝidiþi).
3.1.6 Kontrastní provedení prvkĤ pou!ívaných veĜejností (tlaþítka signalizace STOP, tlaþítka ovládání
dveĜí vnČ i uvnitĜ) " pouze pro novČ objednaná vozidla po 1. 1. 2010.
3.1.7 Reklama nesmí zakrývat informaþní a jednotící prvky na vozidle, nesmí zakrývat více ne! 30 %
celkové okenní plochy a znemo!Ėovat výhled do/z vozidla (kromČ zadního þela). Minimální
prĤhlednost fólie na boþních oknech je 30 %. Celovozovou reklamou mĤ!e být polepeno maximálnČ
30 % vozového parku. Reklama nesmí propagovat u!ívání osobních automobilĤ þi jinak po#kozovat
veĜejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.
3.1.8 Vozidlo musí být pĜi výjezdu na linku (zaþátek poĜadí) zvenku i zevnitĜ þisté (s výjimkou mrazivých
dnĤ s noþní teplotou pod bodem mrazu), informaþní prvky a evidenþní þísla musí být þitelné v!dy.
3.1.9 PĜi záva!né poru#e ohro!ující bezpeþnost cestujících je nutná okam!itá výmČna vozu.
3.1.10 PĜi ménČ záva!ných poruchách (odbavovací, informaþní systém, topení, osvČtlení apod.) je nutné
provést výmČnu do 60 minut, resp. u linek s obČ!nou dobou nad 60 minut do hodnoty obČ!né doby.
3.1.11 StáĜí vozidel: maximálnČ 20 let od data první registrace vozidla, maximální prĤmČrné stáĜí vozového
parku: 9 let (neplatí pro vozidla urþená pro speciální linky " cyklobusy, zvlá#tní linky pro pĜepravu
tČlesnČ posti!ených).
3.1.12 Jednotný vzhled vozidla PID " povinnČ pouze pro novČ objednaná vozidla po 1. 1. 2016 urþená pro
pĜímČstské linky (tedy vybavená odbavovacím zaĜízením pro provoz na pĜímČstských linkách).
V pĜípadČ pou!ití jednotného vzhledu vozidla PID je nutné Ĝídit se pokyny manuálu pro pĜíslu#ný typ
vozidla (k dispozici u objednatele ROPID).
3.1.1

3.2 VnČj"í vzhled a výbava
3.2.1

Jedineþné evidenþní þíslo pĜidČlené vozidlu objednatelem v souladu se systematickým þlenČním
þíselných Ĝad (provedení dle manuálu informaþních a odbavovacích prvkĤ pro autobusy PID).
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3.2.2
3.2.3
3.2.4

Logo PID (dle manuálu informaþních a odbavovacích prvkĤ pro autobusy PID).
PoĜadová þísla na levé i pravé stranČ pĜedního okna (dle manuálu informaþních a odbavovacích
prvkĤ pro autobusy PID).
Informace o lince na pĜední, zadní a pravé stranČ vozidla (u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2010
povoleny pouze digitální panely, u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2016 v oran!ové/jantarové
barvČ) " dle manuálu informaþních a odbavovacích prvkĤ pro autobusy PID:
a) pĜední strana vozidla: digitální panel s þíslem linky a s cílovou zastávkou (pĜechodnČ plastová
tabulka s þíslem linky a tabulka s cílovou zastávkou)
b) pravá strana vozidla: digitální panel s þíslem linky, cílovou zastávkou a vybranými nácestnými
zastávkami (pĜechodnČ plastová tabulka, která musí být oboustrannČ þitelná)
c) zadní strana vozidla: digitální panel s þíslem linky (pĜechodnČ plastová tabulka)
d) u digitálních panelĤ musí být zaji#tČna dobrá þitelnost jak za sní!ené viditelnosti, tak pĜi pĜímém
sluneþním svitu

3.3 VnitĜní vzhled a výbava
Funkþní zobrazovaþ þasu a pásma.
Funkþní hlásiþ zastávek " nevztahuje se na náhradní autobusovou dopravu s dobou trvání provozu
do 3 dnĤ.
3.3.3 Palubní poþítaþ.
3.3.4 Odbavovací zaĜízení " zaĜízení pro tisk jízdenek (povinnČ pouze na pĜímČstských linkách, mĤ!e
nahrazovat palubní poþítaþ) vþetnČ SAM modulu, výdej jízdních dokladĤ pouze na schválený typ
papíru.
3.3.5 Oznaþovaþe (minimálnČ 1 u ka!dých dveĜí) s tiskem úplných a správných dat þervenou barvou
chemicky reagující s ochranným prvkem na jízdenkách.
3.3.6 VnitĜní digitální informaþní LED displej nebo LCD displej " u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2010
musí být LED displej dvouĜádkový, u stávajících vozidel je povinný displej alespoĖ jednoĜádkový;
u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2015 musí být v kloubových vozidlech umístČny nejménČ dva
displeje (jeden v pĜední a jeden v zadní þásti vozu); pĜi pou!ití LCD displejĤ musí být alespoĖ jeden
displej v ka!dém okam!iku (u kloubových autobusĤ dva) pou!íván pro informace o PID. Vzhled
a struktura zobrazovaných informací u vnitĜních LED a LCD panelĤ dle samostatného manuálu
(k dispozici u objednatele).
3.3.7 Evidenþní þíslo vozidla v þelní þásti vozu v blízkosti stanovi#tČ Ĝidiþe " v!dy v kontrastním provedení
vĤþi podkladu.
3.3.8 Platný výĖatek ze Smluvních pĜepravních podmínek PID (schválený objednatelem).
3.3.9 Pokyny pro cestující (dle manuálu informaþních a odbavovacích prvkĤ pro autobusy PID).
3.3.10 Platný výĖatek z Tarifu PID (schválený objednatelem).
3.3.11 Prostor na zavazadla u pĜímČstských linek (úlo!né kapsy nad sedaþkami nebo ekvivalentní plocha
na podlaze) " pouze pro novČ objednaná vozidla po 1. 1. 2010.
3.3.12 Typ a uspoĜádání sedaþek " optimální volba pohodlí a druhu potahu v závislosti na typu linky,
nepovoleno uspoĜádání sedaþek typu $konference& (sedaþky do $U& v zadní þásti vozu), na
pĜímČstských linkách preference uspoĜádání 2+2 a sedaþek se zvý#eným opČradlem a s mČkþím
sedákem.
3.3.13 Tlaþítka $znamení k Ĝidiþi& na pĜídr!ných tyþích ve vý#ce max. 1,5 m nad úrovní podlahy.
3.3.14 SvČtelná signalizace $STOP& jako zpČtná vazba k tlaþítkĤm $znamení k Ĝidiþi& umístČná na
viditelném místČ v blízkosti stanovi#tČ Ĝidiþe nebo nad dveĜmi (platí pro vozidla zaji#Ģující provoz
pĜevá!nČ v tarifním pásmu $P&, od 1. 1. 2015 platí pro v#echna novČ zaĜazená vozidla).
3.3.15 OsvČtlení interiéru vozidla " za sní!ené viditelnosti musí být pĜi provozu vozidla na lince trvale
zapnuté a funkþní. První osvČtlovací tČleso, resp. první dvojice osvČtlovacích tČles (u osvČtlení
v provedení ve dvou rovnobČ!ných Ĝadách) za kabinou Ĝidiþe mĤ!e být vypnuto nebo jeho svítivost
tlumena, ostatní tČlesa musí vyzaĜovat svČtlo bílé barvy. S ohledem na charakter obsluhovaného
území (zejména v extravilánu) mĤ!e být osvČtlení interiéru zapnuto na ni!#í stupeĖ, pĜi kterém svítí
jen !árovky, záĜivky v ka!dém druhém tČlese nebo LED tlumenČ.
Poznámka: PĜi rozdílných po!adavcích pro mČstské a pĜímČstské linky tvoĜí výjimku nasazení vozidel pĜi
pĜejezdech mezi mČstskými a pĜímČstskými linkami (platí pro dopravce pĜíznivČj#í alternativa).
ZároveĖ zále!í v!dy na konkrétní dohodČ mezi objednateli na dané lince.

3.3.1
3.3.2

Standard kvality PID
4. ZASTÁVKA PID ! obecné podmínky

4.1 Obecné podmínky pro oznaþník zastávky
4.1.1

Základní rozmČry a vzhled (vý"ka, "íĜka, mo!nosti technického provedení nosné konstrukce pro
rĤzné varianty) stanovuje Manuál pro vzhled zastávek PID.
4.1.2 Varianty nosných konstrukcí: jednotyþové, rámové, výlo!níkové, s elektronickými zobrazovacími
zaĜízeními, bez elektronických zobrazovacích zaĜízení, s osvČtlením, bez osvČtlení, mo!nost
natoþení spodní þásti nosné konstrukce o 90 stupĖĤ z prostorových dĤvodĤ. V pĜípadČ
elektronických informací je povinný té! dálkovČ ovládaný akustický výstup pro zrakovČ posti!ené.
4.1.3 Barevnost nosných konstrukcí: provedení odpovídající oznaþování zastávek mČstské dopravy
(pĜeva!ující þervená, bílá, þerná a jako doplĖková modrá) # dle Manuálu pro vzhled zastávek PID.
4.1.4 Hlava oznaþníku: retroreflexní nebo prosvČtlená svislá dopravní znaþka $Zastávka% IJ4a z obou stran
nosné konstrukce se symbolem pĜíslu"ného dopravního prostĜedku (u zastávek výstupních
a manipulaþních postaþuje jednostranný symbol)).
4.1.5 Oznaþení zastávky (zastávkový informaþní systém) # horní informaþní prostor (rozmČry vychází
z rozmČrĤ "ablony pro ZJě v PID, od kterého jsou odvozeny velikosti jednotlivých podkladových polí
pro prvky informaþního systému # minimálnČ formát A3 na "íĜku # grafické ztvárnČní a piktogramy
musí odpovídat Zásadám tvorby zastávkového informaþního systému PID) (p=povinné,
n=nepovinné):
a) název zastávky (p)
b) charakter zastávky (v pĜípadČ, !e není stálá) (p)
c) oznaþení linek (p), cílová zastávka (n), smČr (n), pĜípadnČ dal"í významné zastávky na trase (n)
d) tarifní pásmo u mimopra!ských zastávek (p), logo PID (p)
e) informace o návaznostech a pĜestupech (metro, vlak, pĜívozy, noþní doprava, leti"tČ) #
vzájemnČ dohodnutý seznam (p)
f)
þíslo zastávkového sloupku (p), které odpovídá SW Chaps
g) informace v BraillovČ bodovém písmu na vybraných uzlových zastávkách # vzájemnČ
dohodnutý seznam (p)
4.1.6 Jízdní Ĝády # spodní nebo pĜídavný informaþní prostor: deska nebo uzavíratelná skĜíĖ
odpovídajících rozmČrĤ, ZJě musí být chránČné proti povČtrnostním vlivĤm a vandalismu, souþástí
je také informaþní vývČska o Tarifu PID ve formátu 1 ZJě (v pĜípadČ, kdy není umístČna informace
o Tarifu PID na jiném místČ prostoru zastávky), rezerva 1 ZJě nebo plech A3 vzhledem k trvalému
stavu pro informace o doþasné nebo trvalé zmČnČ v dopravČ (1 rezerva spoleþnČ pro v"echny
dopravce); umístČní informaþního prostoru: jako souþást nosné konstrukce oznaþníku, pĜístĜe"ku
nebo na jiném vhodném místČ v blízkosti oznaþníku; u objednatelem definovaných málo
významných zastávek (na okraji obcí nebo mimo území obcí) mĤ!e být ochrana ZJě Ĝe"ena
zalaminováním Jě).
4.1.7 DoþasnČ zĜízené zastávky mohou být po nezbytnČ nutnou dobu oznaþeny pĜenosnými oznaþníky,
které nemusí obsahovat prvky dle bodĤ 5d, 5e, 5f, splĖujícími v"ak v"echny ostatní povinné
nále!itosti dle standardu, vývČs ZJě je v takovém pĜípadČ povolen ve stejné podobČ jako u málo
významných zastávek.
Poznámky:
body 4.1.1 a" 4.1.4 platí pro v"echny novČ osazené oznaþníky po 1. 1. 2010
body þ. 4.1.5, 4.1.6 a 4.1.7 platí pro v"echny zastávky PID

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy
RytíĜská 10, Praha 1, 110 00

Platí od:

1. 1. 2016
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4.2 Obecné podmínky pro zastávkový pĜístĜe#ek
4.2.1

V pĜípadČ, !e je zastávka stavebnČ vybavena pĜístĜe"kem, pĜestĜe"ením nebo krytým nástupi"tČm,
jejich! souþástí je vitrína urþená pro zastávkové informace, mČla by tato s ohledem na úþel, pro
který je urþena (ZJě nebo jiné dopravnČ provozní informace, pĜípadnČ kombinace obou úþelĤ)
splĖovat rozmČry dle Manuálu pro vzhled zastávek PID.

5. Tabulka standardĤ
Standard kvality
ýíslo

Název

Definice

5.1.1.A PlnČní
grafikonu

Provoz je zaji!Ģován v souladu
s platným grafikonem.

5.1.2.A Dodr"ení
kapacity
vozidla

Spoj je zaji!Ģován po celou dobu
a v celé délce vozidlem pĜedepsané
nebo vy!!í kapacity.

5.2.1.A Bezbariérovost Dopravce provozuje bezbariérovČ
vozidel
pĜístupná vozidla (viz terminologie).
Vozidla splĖují podmínky
bezbariérovosti pro zrakovČ
posti"ené (viz body 6 a 7 Obecných
podmínek pro autobus PID).

ÚroveĖ
nároþnosti

MČĜení

Vyhodnocení
NepĜijatelná situace

ZpĤsob

Rozsah
(þtvrtletí)

99,80 %
mČstské linky
PID,
99,90 %
pĜímČstské
linky PID

DPM

100 %

D Neprovedení spoje nebo jeho þásti,
plnČní standardu 99,80 % a ní"e.

4× roþnČ

99,70 %
(99,0 % pro
kloubová
vozidla)

DPM

100 %

D Sní"ení kapacity spoje oproti
dohodnuté TZD nebo dopravnímu
opatĜení (netýká se nasazení
náhradního vozidla po dobu nutnou
k výmČnČ vozu za pĜedepsaný typ).

4× roþnČ

60 %
mČsíþního
souhrnu
výkonĤ na
mČstských
linkách PID,
z toho
min. 40 %
garantovaných
v Jě;
20 %
mČsíþního
souhrnu
výkonĤ na
pĜímČstských
linkách PID,
z toho
min. 10 %
garantovaných
v Jě

DPM

100 %

D - ni"!í ne" stanovená procentuální
vý!e
- þásteþnČ nebo plnČ nefunkþní
zaĜízení pro zrakovČ posti"ené

4× roþnČ

Kdo

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

D - prĤbČ"né sledování zavinČných
a nezavinČných prostojĤ (hlá!ení
dopravce do 9:00 následujícího
dne)
- namátkové mČĜení pĜi kontrolní
þinnosti
- ukazatel: podíl provedených
linkových km z poþtu plánovaných
linkových km na mČstských
a pĜímČstských linkách (rozdČleno
na plnČní skuteþné a plnČní
ovlivnitelné dopravcem)
D - prĤbČ"né sledování zmČn
kapacity (hlá!ení dopravce do 9:00
následujícího dne)
- namátkové mČĜení pĜi kontrolní
þinnosti
- ukazatel: procento plnČní
linkových km dle pĜedepsaného
typu vozidla (Eb, Md, Sd, Kb)
D - procento výkonĤ provedených
bezbariérovČ pĜístupnými vozidly
na mČstských / pĜímČstských
linkách
- celkový podíl bezbariérovČ
pĜístupných vozidel ve vozovém
parku
- podíl garantovaných bezbariérovČ
pĜístupných spojĤ z celkového
poþtu spojĤ

Standard kvality
ýíslo

Název

Definice

5.2.2.A Garance
Spoje, vyznaþené v jízdním Ĝádu
bezbariérových mezinárodním symbolem pro
spojĤ
pĜepravu osob na vozíku pro invalidy
(garantované spoje), jsou zaji!tČny
po celou dobu a v celé délce
bezbariérovČ pĜístupným vozidlem.

MČĜení

ÚroveĖ
nároþnosti

ZpĤsob

Rozsah
(þtvrtletí)

99,50 %

DPM

100 %

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

D - nedodr"ení garance bezbariérových
spojĤ (netýká se nasazení
náhradního vozidla po dobu nutnou
k výmČnČ vozu za pĜedepsaný typ)
- na spoj je vypraveno vozidlo
s nefunkþní nájezdovou plo!inou

4× roþnČ

D - prĤbČ"né sledování zmČn
(hlá!ení dopravce do 9:00
následujícího dne)
- namátkové mČĜení pĜi kontrolní
þinnosti
- ukazatel: procento plnČní
linkových km dle pĜedepsaného
typu vozidla

4× roþnČ

R poþet neobslou"ených zastávek
z celkového poþtu provedených
kontrol

5.2.3.A Obslou"ení
zastávek

Vozidlo obsluhuje zastávky urþené
pro daný spoj. Cestujícím je
umo"nČn (þasovČ i místnČ)
bezproblémový výstup / nástup,
pokud to provozní situace umo"Ėuje
a to vþetnČ osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
V zastávkách na znamení zajistí
dopravce zastavení vozidla,
nachází-li se viditelnČ v prostoru
zastávky jedna nebo více osob nebo
zastavilo-li ji" v prostoru zastávky
jiné vozidlo nebo pou"ije-li cestující
ve vozidle vnitĜní signalizaci nebo
nejsou-li ve vozidle hlá!eny
zastávky.

#

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R - bezdĤvodné vynechání
a neobslou"ení zastávky
- bezdĤvodné sjetí z trasy þi
neodbavení cestujících

5.2.4.A DoplĖkový
prodej jízdenek
na mČstských
linkách

ěidiþ na mČstských linkách je
povinen nastoupit slu"bu v"dy
s dostateþnou zásobou jízdenek pro
doplĖkový prodej s pĜihlédnutím
k obvyklému rozsahu prodeje na
lince, minimálnČ v!ak 10 kusĤ
plnocenných jízdenek. ěidiþ je
ochoten tyto jízdenky prodávat.

#

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R - neschopnost zaji!tČní doplĖkového
4× roþnČ
prodeje jízdenek za pĜimČĜenou
hotovost ve smyslu SPP PID ani po
uplynutí þasu na dovybavení (60 min
od zji!tČní, resp. u linek s obČ"nou
dobou nad 60 min do hodnoty obČ"né
doby)
- nevydání jízdenky pĜi pĜevzetí
hotovosti
- vydání neplatné jízdenky

R poþet zji!tČných závad z celkového
poþtu provedených kontrol

5.2.5.A Prodej
jízdenek na
pĜímČstských
linkách

ěidiþ prodává jízdenky v souladu se
SPP PID a Tarifem PID. Platné
jízdenky vydává jako protihodnotu
k pĜedané hotovosti cestujícími
(pĜimČĜená hotovost ve smyslu SPP
PID). ěidiþ také dĤslednČ kontroluje
tarifní kázeĖ cestujících (platnost
pĜedlo"ených jízdních dokladĤ).

#

DPM
(K)

kontrolní
vzorek

R - nevydání jízdenky pĜi pĜevzetí
hotovosti
- vydání neplatné jízdenky
- stanovená kontrola jízdních dokladĤ
není provádČna

R poþet zji!tČných závad z celkového
poþtu provedených kontrol

4× roþnČ

Standard kvality
ýíslo

Název

Definice

5.2.6.A Funkþnost
Odbavovací zaĜízení ve vozidle
odbavovacího (pokladna na pĜímČstských linkách,
zaĜízení
oznaþovaþe) je plnČ funkþní.
V odbavovacím zaĜízení je pou"ito
správných nále"itostí (papír, páska).

5.3.1.A Informování ve Informace ve vozidle (vnČ i uvnitĜ)
odpovídají Obecným podmínkám
vozidlech
pro autobus PID (souþást standardĤ
kvality PID), jsou kompletní, aktuální
a þitelné.

5.3.2.A Informování na Informace na zastávce odpovídají
Obecným podmínkám pro
zastávkách
zastávku PID (souþást standardĤ
kvality PID), jsou kompletní, aktuální
a þitelné.

5.4.1.A PĜesnost
provozu

Provoz je zaji!Ģován v souladu
s platným jízdním Ĝádem. Provoz je
pĜesný, pohybuje-li se odchylka od
jízdního Ĝádu u nácestné zastávky
v rozmezí 0 s a" +179 s, u výchozí
zastávky 0 a" +59 s.

ÚroveĖ
nároþnosti

MČĜení

Vyhodnocení
NepĜijatelná situace

Rozsah
Kdo
(þtvrtletí)
95 %
MSS
75 % vozĤ
R - nefunkþní odbavovací zaĜízení nebo
(FZ)
jeho þást (Ĝidiþem nenahlá!ené þi po
uplynutí doby od nahlá!ení Ĝidiþem do
vþasné výmČny vozidla # 60 min,
resp. u linek s obČ"nou dobou nad
60 min do hodnoty obČ"né doby)
- chybnČ fungující oznaþovaþe mající
vliv na platnost oznaþené jízdenky
- více ne" 50 % nefunkþních
oznaþovaþĤ
- pou"ití nesprávné barvy pásky
v oznaþovaþi
- pou"ití neschváleného papíru
v zaĜízení na výdej jízdenek
- neoprávnČná manipulace
s odbavovacím zaĜízením
85 %
MSS
75 % vozĤ
R - chybČjící, nefunkþní nebo neplatné
(FZ)
informaþní prvky (zobrazovaþ þasu
a pásma, linkové a smČrové
orientace)
- neodstranČné závady ve vybavení
vozidla platnými SPP PID, výĖatkem
z Tarifu PID do 3 pracovních dnĤ od
nahlá!ení
- nefunkþní nebo !patnČ sly!itelné
hlá!ení zastávek nebo chybnČ
hlá!ené zastávky (minimálnČ 3 po
sobČ jdoucí)
- chybné pĜepínání tarifních pásem
- odchylka zobrazovaþe þasu vČt!í
ne" 1 minuta
90 %
MSS
30 %
R NeodstranČné závady ve vybavení
(FZ) zastávek na
zastávky do 3 pracovních dnĤ od
území Prahy,
nahlá!ení (odpovČdnost za vývČs
100 %
platného ZJě pĜíslu!í dopravci
zastávek
licenþnČ provozované linky, není-li
mimo území
smluvnČ upraveno jinak; odpovČdnost
Prahy
za v!e ostatní pĜíslu!í majiteli
zastávkového zaĜízení).
75 % pro
DPM,
100 %
D - záporná odchylka vy!!í ne" 59 s
pĜesný provoz, MSS
u v!ech zastávek
max. 1,5 %
(FZ)
- kladná odchylka bezdĤvodnČ vy!!í
nepĜijatelnČ
ne" 59 s u výchozích zastávek nebo
pĜedjetých
179 s u nácestných zastávek
spojĤ
ZpĤsob

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

4× roþnČ

R podíl vozidel bez závad oproti
definici standardu z poþtu
kontrolovaných vozidel

4× roþnČ

R podíl vozidel bez závad oproti
definici standardu z poþtu
kontrolovaných vozidel

4× roþnČ

R podíl zastávek bez závady oproti
definici standardu z celkového
poþtu kontrolovaných zastávek

4× roþnČ

D - podíl spojĤ odpovídajících definici
pĜesného provozu (0 s a" +179 s)
z poþtu mČĜených spojĤ
- procento nepĜijatelnČ pĜedjetých
spojĤ (záporná odchylka vy!!í ne"
59 s)

Standard kvality
ýíslo

Název

5.4.2.A PĜestupní
vazby

5.5.1.A Chování
jízdního
personálu

5.5.2.A Ústrojová
kázeĖ

Definice
ěidiþi dodr"ují pĜedepsané
návaznosti a pĜestupy vyznaþené ve
vozovém jízdním Ĝádu nebo
v odbavovacím zaĜízení a musí
umo"nit cestujícím pĜestup vþetnČ
cestujících s omezenou schopností
pohybu a orientace. Pokud není
stanoveno jinak, v pĜípadČ zpo"dČní
nČkterého spoje Ĝidiþ vyþkává na
pĜestup od þasu odjezdu dle Jě:
a) na mČstských linkách maximálnČ
179 s
b) na pĜímČstských a noþních linkách
a pĜi pĜestupu na vlak maximálnČ
299 s, poté postupuje dle dispozic
dispeþinku dopravce, pĜípadnČ
koordinaþního dispeþinku PID.
Provozní personál se chová slu!nČ,
vstĜícnČ a pĜátelsky bez hrubého
poru!ení pravidel slu!ného
chování, komunikace v þeském nebo
slovenském jazyce. Spolupracuje
v rámci svých kompetencí s orgány
pĜepravní a dopravní kontroly
povČĜených pracovníkĤ dopravce
a objednatele. Provozní personál
nesmí bČhem pobytu ve vozidle
kouĜit. Provozní personál je
seznámen s pravidly jednání
s osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace a tato pravidla
dodr"uje.
ěidiþ je po celou dobu výkonu odČn
ve slu!ném a þistém odČvu (uniforma
pĜíslu!ného dopravce nebo jednotný
odČv, stanovený dopravcem #
detailní popis u objednatele ROPID):
- jednobarevná decentní ko!ile nebo
poloko!ile
- vesta nebo svetr
- tmavá bunda nebo sako
- tmavé jednobarevné kalhoty nebo
suknČ (v letním období mo"no krátké
kalhoty)
- pevná obuv

ÚroveĖ
nároþnosti

MČĜení

#

DPM
(K)

Rozsah
(þtvrtletí)
kontrolní
vzorek

#

DPM
(K)

95 %

MSS
(FZ)

ZpĤsob

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

R Nedodr"ení pĜedepsaného pĜestupu /
návaznosti (bez pĜíkazu dispeþinku).

4× roþnČ

R Poþet nedodr"ení návazností
z poþtu provedených kontrol

kontrolní
vzorek

R - hrubé poru!ení pravidel slu!ného
chování vĤþi cestujícím (napĜ.
vulgární vyjadĜování, urá"ení
cestujících)
- bezdĤvodné odmítnutí pĜepravy
osob s omezenou schopností pohybu
a orientace
- znemo"nČní nebo bránČní výkonu
dopravní a pĜepravní kontroly
- kouĜení provozního personálu ve
vozidle
- Ĝidiþ neumí komunikovat þeským
nebo slovenským jazykem

4× roþnČ

R poþet zji!tČných závad oproti
definici standardu z poþtu
provedených kontrol

75 % vozĤ

R Nevhodná stejnokrojová kázeĖ, která
je v rozporu s definicí standardu.

4× roþnČ

R podíl kontrol bez závady oproti
definici standardu z celkového
poþtu kontrol

Standard kvality
ýíslo

Název

Definice

5.6.1.A ýistota vozidel Interiér i exteriér vozidla je pĜi
výjezdu na ka"dou þást výkonu þistý
(exteriér s výjimkou mrazivých dnĤ),
udr"ovaný, upravený, bez
odpudivých prvkĤ. Dopravce
odstraĖuje v rámci svých mo"ností
a v co nejkrat!ím þase po zji!tČní
prvky grafitti vnČ i zevnitĜ vozidla.
5.6.2.A ýistota
Zastávkový oznaþník a jeho
zastávkových pĜíslu!enství je udr"ováno þisté
zaĜízení
a nepo!kozené. V!echny informaþní
prvky, zastávkové jízdní Ĝády
a provozní informace jsou dobĜe
þitelné.
5.7.1.A Rizikové
situace

Cestující se ve vozidle nesetká se
situací, která by mohla ohrozit jeho
bezpeþnost, zdraví þi "ivot.
Technický stav vozidla odpovídá
platným právním pĜedpisĤm,
pĜípadné závady je nutno ihned
odstranit.

5.8.1.A StáĜí vozidel

Vozidlo v evidenci dopravce urþené
pro provoz na linkách PID není star!í
ne" 12 let a prĤmČrné stáĜí vozového
parku je ni"!í ne" 9 let (neplatí pro
vozidla urþená pro speciální linky #
cyklobusy a zvlá!tní linky pro
pĜepravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace).

ÚroveĖ
nároþnosti

MČĜení
ZpĤsob

90 %

MSS
(FZ)

90 %

MSS
(FZ)

#

DPM
(K)

60 %

DPM

Rozsah
(þtvrtletí)

Vyhodnocení
Kdo

NepĜijatelná situace

Frekvence Kdo

Poznámka/ukazatel

R Silné zneþi!tČní vozidla, zpĤsobující
neþitelnost informaþních prvkĤ nebo
takové hygienické podmínky, které
ohro"ují zdraví cestujících (silnČ
zneþi!tČné sedaþky, zadr"ovací tyþe,
úchyty pro cestující).

4× roþnČ

R PrĤmČrná þistota v!ech mČĜených
vozidel dle bodového hodnocení
jednotlivých aspektĤ (vnČj!í þistota,
þitelnost informaþních prvkĤ,
sedaþky, podlaha) s pĜiĜazením
váhy (þtyĜbodová stupnice)

30 %
R NeodstranČné závady v þistotČ
zastávek na
zastávkových oznaþníkĤ a jejich
území Prahy,
pĜíslu!enství do 3 pracovních dnĤ od
100 %
nahlá!ení.
zastávek
mimo území
Prahy

4× roþnČ

R podíl zastávek bez závady oproti
definici standardu z celkového
poþtu kontrolovaných zastávek

4× roþnČ

R poþet zji!tČných rizikových situací
z poþtu provedených kontrol

75 % vozĤ

kontrolní
vzorek

R Záva"né technické závady vozidla
ohro"ující bezpeþnost þi zdraví
cestujících, napĜíklad:
- Ĝidiþ je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky
- jízda s nezaji!tČnými (nezavĜenými)
dveĜmi
- neupevnČné sedaþky ve voze
- nezaji!tČné nebo chybČjící úchyty
pro cestující

100 % (data D Vozidlo provozované na linkách PID
4× roþnČ
v"dy
je star!í ne" 20 let (neplatí pro vozidla
k poslednímu
urþená pro speciální linky # cyklobusy
dni
a zvlá!tní linky pro pĜepravu osob
mČĜeného
s omezenou schopností pohybu
þtvrtletí)
a orientace).

VysvČtlivky:
DPM = metoda pĜímého provedení (sbČr dat ze záznamového zaĜízení, statistiky dopravce nebo objednatele nebo mČĜení na vzorku)
MSS = tajnČ provedený zákaznický test
K = mČĜení v rámci kontrolní þinnosti
FZ = mČĜení fiktivním zákazníkem
D = dopravce
R = ROPID

D - podíl vyhovujících vozidel
- prĤmČrné stáĜí vozového parku
- poþet nepĜijatelných situací

PĢíloha Ā. 1 !

Manuál informaĀních
a odbavovacích prvkĪ
pro autobusy PID

VNċJ Í!PRVKY!
Obchodní!název!dr"itele!licence!
V souladu s platnými právními pĜedpisy na obou boþních stranách vozidla. Vý"ka písmen musí
být minimálnČ 30 mm. Název musí být umístČn v pĜední þásti vozidla. Pokud je na lince nasazeno
vozidlo jiného dopravce, musí být oznaþení dr!itele licence umístČné v pĜední polovinČ vozidla pod
nebo nad oznaþením majitele vozidla. Pokud je v souladu s vyhlá"kou oznaþení majitele v zadní
þásti vozidla, bude oznaþení dr!itele licence pod pĜidČleným evidenþním þíslem v pĜední þásti
vozidla.

Evidenþní!þíslo!
Na pĜední stranČ vozidla v levé þásti þelní masky (z pohledu Ĝidiþe). Na pravé boþní stranČ bude
umístČno za pĜedními dveĜmi pod prvním oknem tak, aby nebylo zakrýváno kĜídlem dveĜí
otevírajícím se vnČ. Na zadní stranČ vozidla pod oknem v levé þásti. Na levé boþní stranČ v pĜední
þásti vozidla pod prvním oknem za stanovi"tČm Ĝidiþe. V pĜípadČ nedostatku volného místa pro
umístČní evidenþního þísla na urþenou oblast karoserie je mo!né þíslo umístit na okno, pouze v"ak
v kontrastním provedení þíslic na netransparentní podkladové fólii. ýísla pro novČ objednané vozy
po 1. 1. 2016 musí být v jednotném provedení # font písma DIN Mittelschrift, vý"ka þíslic 100 mm.
Barevné Ĝe"ení þíslic musí být kontrastní vĤþi podkladu.

Logo!PID!
Formou þtvercové samolepky o velikosti cca 180 × 180 mm umístČné na karoserii v pĜední þásti
levého i pravého boku vozidla (vyjma vozidel v jednotném barevném nátČru PID, který se Ĝídí
manuálem pro daný typ). Samolepky dodá objednatel.

Linkové!orientace!
PĜední
Ti tČné # viz þást Orientaþní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách
PID.
Elektronické # v levé þásti oznaþení linky, v pravé þásti název cílové zastávky. Tablo musí být
pĜes celou "íĜku þelního okna, men"í panely nejsou pĜípustné. V pĜípadČ del"ího názvu cílové
zastávky je mo!né jeho zobrazení ve dvou Ĝádcích.
Boþní
Ti tČné # viz þást Orientaþní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách
PID.
Elektronické # v levé þásti oznaþení linky, v pravé þásti v horním Ĝádku název cílové zastávky,
ve spodním Ĝádku se stĜídavČ objevují vybrané dĤle!ité zastávky ve smČru jízdy, které je"tČ nebyly
obslou!eny.
Orientace se umísĢuje pouze na pravou boþní stranu ve smČru jízdy autobusu. Z levé strany se
vozidla neoznaþují.
Zadní
Ti tČné # viz þást Orientaþní plastové tabule pou!ívané na autobusech v provozu na linkách
PID.
Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy
RytíĜská 10, Praha 1, 110 00

E-mail: ropid@ropid.mepnet.cz
Web: www.ropid.cz

Tel.: 234 704 591
Fax: 224 229 423
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Elektronické # zobrazuje se pouze oznaþení linky.
V ECHNY! ORIENTACE! MUSÍ! BÝT! ýITELNÉ za normální i sní!ené viditelnosti i za pĜímého
sluneþního svitu (osvČtlení nebo pou!ití LED diod, u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2016
povoleny pouze LED diody oran!ové/jantarové barvy).

PoĜadové!þíslo!
Ti"tČné # rozmČr 100 × 100 mm, vý"ka þíslic 80 mm, elektronické # vý"ka þíslic minimálnČ
80 mm. PoĜadové þíslo mĤ!e být doplnČno logem nebo obchodním jménem dopravce, které bude
nad nebo pod þíslicí a nesmí být na úkor velikosti þíslic. UmístČní na obou stranách vozidla
v dolním kraji boþního (napĜ. Karosa B732) nebo þelního okna (pokud je okno zaoblené # napĜ.
Karosa B931) tak, aby bylo vidČt pĜi pohledu z boku vozidla.

Oznaþení!bezbariérového!vozidla!
Pokud vozidlo splĖuje po!adavky na bezbariérové vozidlo, bude toto oznaþení na pravé stranČ
þela vozidla (z pohledu Ĝidiþe). Minimální rozmČry pro jednotlivé piktogramy: 130 × 130 mm.
ShodnČ musí být u novČ objednaných vozidel po 1. 1. 2016 oznaþeny i pĜíslu"né dveĜe.

Pokyny!pro!cestující!(základní!povinná!výbava)!
UsmČrnČný!nástup!pĜedními!dveĜmi # samolepka musí být umístČna u ka!dých dveĜí s výjimkou
prvních. Platí pro vozidla zaji"Ģující provoz na pĜímČstských linkách (výskyt na mČstských linkách
nevadí). Dodá objednatel (mimo DPP).
Zde!neplatí!SMS!jízdenka # samolepka je umístČna pouze na autobusech, které zaji"Ģují provoz
pouze na pĜímČstských linkách. Samolepka se neumísĢuje na vozy, které zaji"Ģují souþasnČ
provoz také na mČstských linkách. UmístČní u pĜedních dveĜí. Dodá objednatel (mimo DPP).
DoplĖkový!prodej! jízdenek! Ĝidiþem! # u pĜedních dveĜí na mČstských linkách. Na pĜímČstských
linkách umístČní samolepky nevadí. Dodá objednatel (mimo DPP).
Samolepky!(piktogramy) o rozmČru nejménČ 70 × 70 mm na ka!dé dveĜe vozidla podle urþení
nástupu: pes, koþárek, mezinárodní symboly bezbariérové pĜístupnosti, zákaz kouĜení.
V ECHNY!TYTO!SAMOLEPKY!A!PIKTOGRAMY!MUSÍ!BÝT!ýITELNÉ pĜi otevĜených i zavĜených dveĜích.

Výbava!pro!osoby!se!smyslovým!posti"ením!zraku!
Vysílaþ, pĜijímaþ, vnČj"í a pĜíposlechový reproduktor na stanovi"ti Ĝidiþe) # identifikace vozidla
(dálkovČ aktivované hlá"ení þísla linky a smČru jízdy vnČ vozidla, identifikace po!adavku na nástup
zrakovČ posti!eného do vozidla (hlá"ení nástupu Ĝidiþi).

VNITěNÍ!PRVKY!
Evidenþní!þíslo!
UmístČní na zadní stranČ kabiny Ĝidiþe, þíslo musí být viditelné z prostoru vozu. V pĜípadech,
kdy za Ĝidiþem není pevná pĜepá!ka, na kterou by bylo mo!né þíslo umístit, lze toto þíslo umístit na
jinou plochu kolmou k ose vozidla v pĜední þásti vozidla takovým zpĤsobem, aby bylo dobĜe
viditelné z prostoru pro cestující. Provedení þísla s þíslicemi v þerné barvČ na bílém "títku (u novČ
zaĜazených nebo pĜeþíslovaných vozidel), vý"ka þíslic nejménČ 30 mm.

Zobrazovaþ!þasu!a!pásma!
V pĜední þásti vozidla (na kabinČ nebo jiném vhodném místČ v pĜední þásti vozidla). Zobrazovaþ
musí být umístČn tak, aby mČli pĜehled i cestující v zadní þásti autobusu.

Oznaþovaþe!
NejménČ jeden oznaþovaþ u ka!dých dveĜí. Oznaþovaþe umístČné v blízkosti sedaþek pro
pĜepravu cestujících se zdravotním posti!ením musí být umístČny nejvý"e 1200 mm nad podlahou
vozidla.
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Hlásiþ!zastávek!
Ka!dé vozidlo musí být vybavené funkþním hlásiþem zastávek. Toto hlá"ení musí být zĜetelnČ
sly"et i v pĜípadech, kdy je autobus v pohybu.

Odbavovací!zaĜízení!
V"echna vozidla zaji"Ģující provoz na linkách Ĝady 300, 400 a 600 musí být
vybavena funkþní pokladnou nebo kompatibilním zaĜízením pro tisk jízdenek se
þteþkou bezkontaktních þipových karet. Odbavovací zaĜízení musí být umístČno
tak, aby cestující mohl kartu bez obtí!í pĜilo!it a Ĝidiþ následnČ mohl zkontrolovat
platnost jízdních dokladĤ nahraných na kartČ. Místo pro pĜilo!ení karty musí být
oznaþeno symbolem karty dle vzoru.

DoplĖkový!prodej!jízdenek!u!Ĝidiþe!
Samolepka musí být umístČna ve vozidlech, které zaji"Ģují provoz na mČstských linkách. Její
umístČní musí být na kabinČ Ĝidiþe nebo v prostoru stanovi"tČ Ĝidiþe takovým zpĤsobem, aby ji
vidČl cestující, který nastupuje pĜedními dveĜmi.

VnitĜní!boþní!orientace!
Ti tČné # viz oddíl Orientaþní! plastové! tabule! pou"ívané! na!autobusech! v!provozu! na!
linkách!PID.

VnitĜní!panel!(LED,!LCD)!
Bude umístČn v pĜední þásti v ose vozidla pod stropem. UmístČní je nutné zvolit tak, aby
zobrazované informace byly vidČt z prostoru vozu. Na tomto panelu se zobrazuje þíslo linky, název
koneþné zastávky, název následující zastávky, smČr jízdy (pĜes zastávky i do zastávky), pĜípadnČ
dal"í informace, které mohou nahrazovat vnitĜní boþní orientaci za pĜedpokladu, !e tyto údaje
budou zobrazeny nepĜetr!itČ bČhem pĜepravy cestujících. Vzhled a struktura zobrazovaných
informací u vnitĜních LED a LCD panelĤ dle samostatného manuálu (k dispozici u objednatele).

VýĖatek!ze!SPP!PID!
UmístČní buć formou samolepky na kabinČ Ĝidiþe nebo formou papírových listĤ formátu 2× A3
ve fabionu na stropČ vozidla. Pokud není jiná mo!nost, je mo!né umístit výĖatek na okno
v prostoru pro koþárek, ale mČl by zĤstat dostateþný prostor pro výhled z vozidla. Jednotlivé þásti
výĖatku musí být umístČny na stejném místČ (vedle sebe nebo pod sebou) tak, aby druhá þást
navazovala na první.

VýĖatek!z!Tarifu!PID!
UmístČní ve fabionu na stropČ vozidla v prostoru u druhých dveĜí nebo v dostateþnČ pĜístupném
prostoru pro cestující. VýĖatek má formát 2 listy A3. Jednotlivé þásti výĖatku musí být umístČny na
stejném místČ (vedle sebe nebo pod sebou).

Oznaþení!vyhrazených!míst!
V souladu s vyhlá"kou þ. 175/2000 Sb. musí být oznaþeno nejménČ 6 sedadel pro cestující
s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech zaji"Ģujících provoz na linkách MHD nebo
nejménČ 2 sedadla ve vozidlech zaji"Ģujících ostatní linky. Tato sedadla jsou oznaþena
piktogramem o rozmČru nejménČ 70 × 70 mm a jsou umístČna poblí! dveĜí vhodných pro nástup
tČchto cestujících.
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OrientaĀní plastové tabule
pou"ívané na autobusech
v provozu na linkách PID
1.! ORIENTAýNÍ!TABULE!#!ZÁKLADNÍ!USTANOVENÍ!

1. V"echny þíslice u!ívané na orientaþních tabulích (dále jen $orientace%) budou typu nČmecké
normované DIN Mittelschrift, typ písma na textech bude ALTERNATE GOTHIC 2 BTCE.
Na cílových orientacích bude pou!íváno rovnČ! normované písmo DIN Engschrift. Vý"ka písma
je závislá na délce textu. Názvy výchozí, nácestných a cílové zastávky na boþních orientacích
musí být z dĤvodu zaji"tČní dobré þitelnosti cestujícími maximálnČ pČtiĜádkové.
2. Výchozí a cílové zastávky na boþních orientacích musí být vyznaþeny velkým písmem, ostatní
názvy malým. Výchozí a cílová zastávka musí být v!dy uvedena na samostatném Ĝádku.
Výjimku tvoĜí pouze doplĖující informace vztahující se k tČmto koneþným zastávkám, uvedená
v závorce (napĜíklad omezený þasový rozsah provozu nebo omezený poþet spojĤ).
3. Na boþních orientacích musí být pĜednostnČ uvádČny výchozí a cílová zastávka a nácestné
zastávky významné pro konkrétní linku. Orientace pĜímČstských linek musí mít na vnitĜní stranČ
v pĜestupových zastávkách uvedeny i þísla linek s garantovanou návazností. Také je mo!né
pou!ít zkratku SID, symbol vlaku nebo symbol tramvaje.
4. U linek s více variantami tras musí být v!dy uvedena mezilehlá koneþná zastávka, která je
zobrazena velkými písmeny, pĜípadnČ musí být pro ka!dou variantu vyrobena samostatná
orientace.
5. RozmČry textového pole u boþních orientací jsou 190 × 310 mm. Levý a pravý okraj písma
od kraje textového pole je 20 mm.
6. V"echny orientace o tlou"Ģce 2#3 mm musí být zhotoveny z neprĤhledného materiálu (plast,
tvrdý karton, popĜípadČ jiný pevný neprĤhledný materiál). Orientace o tlou"Ģce 2 mm mají
na hranách rádius 1 mm (u orientací o tlou"Ģce 3 mm je rádius 1,5 mm). Rohy v"ech orientací
jsou zaobleny polomČrem 4 mm.

2.! PěEHLED! ORIENTACÍ! POU$ÍVANÝCH! V!AUTOBUSECH!
LINEK!PID!
2.1! Orientace!pravidelných!linek!PID!v!nevýlukovém!stavu!
pĜední podklad þerný, þíslo bílé o vý"ce 170 mm, rozmČr 210 × 600 mm, tisk jednostranný.
boþní
mČstské! linky # podklad þerný, þíslo bílé o vý"ce 150 mm, text podklad bílý, písmo þerné,
rozmČr 210 × 600 mm, tisk oboustranný.
pĜímČstské! linky! vnČ # podklad þerný, þíslo bílé o vý"ce 150 mm, text podklad bílý, písmo
þerné, rozmČr 210 × 600 mm.
pĜímČstské!linky!zevnitĜ # podklad bílý, písmo þerné, v levém horním rohu je umístČno þíslo
linky v rámeþku obdélníkového tvaru, vedle nČho logo PID, ve spodní þásti orientace je
schematicky znázornČna trasa linky se v"emi zastávkami ($teplomČr%), v pĜestupních
bodech symbol metra, vlaku nebo tramvaje.
zadní podklad þerný, þíslo bílé o vý"ce 150 mm, rozmČr 210 × 250 mm, tisk jednostranný.
cílová podklad þerný, písmo bílé, rozmČr 100 × 400 mm, tisk oboustranný.
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2.2! Orientace! pravidelných! linek! PID! ve! výlukovém! stavu! a! linek! náhradní!
dopravy!
pĜední podklad þerný (popĜ. !lutý), þíslo bílé (resp. þerné) o vý"ce 170 mm, rozmČr
210 × 600 mm, tisk jednostranný, za þíslem linky znázornČno ustálené výlukové logo
obdélníkového tvaru v þerné barvČ.
boþní
mČstské! linky # podklad þerný (popĜ. !lutý), þíslo bílé (resp. þerné) o vý"ce cca 150 mm
(spodní hrana þísla je v úrovni spodní hrany textu cílové koneþné zastávky), text
podklad bílý (popĜ. !lutý), písmo þerné, rozmČr 210 × 600 mm, tisk oboustranný, texty
výlukových zastávek mohou být uvedeny kurzívou a podtr!eny.
pĜímČstské! linky! vnČ # podklad þerný (popĜ. !lutý), þíslo bílé (resp. þerné) o vý"ce
cca 150 mm (spodní hrana þísla je v úrovni spodní hrany textu cílové koneþné
zastávky), text podklad bílý (popĜ. !lutý), písmo þerné, texty výlukových zastávek
mohou být uvedeny kurzívou a podtr!eny.
pĜímČstské! linky! zevnitĜ # podklad þerný (popĜ. !lutý), písmo bílé (resp. þerné), v levém
horním rohu je umístČno þíslo linky v rámeþku obdélníkového tvaru, vedle nČho logo
PID a ustálené výlukové logo obdélníkového tvaru v þerném obdélníkovém poli ve
spodní þásti orientace je schematicky znázornČna trasa linky se v"emi zastávkami
a s vyznaþením objízdné trasy ($teplomČr%), v pĜestupních bodech symbol metra, vlaku
nebo tramvaje, neobsluhované zastávky a trasa mohou být þervenČ pĜe"krtnuty,
popĜípadČ pĜelepeny !lutou pĜelepkou, nebo nejsou uvedeny vĤbec.
zadní podklad þerný (popĜ. !lutý), þíslo bílé (resp. þerné) o vý"ce cca 150 mm, rozmČr
210 × 255 mm, tisk jednostranný.
cílová podklad þerný (popĜ. !lutý), písmo bílé (resp. þerné), rozmČr 100×400 mm, tisk
oboustranný.

2.3! Orientace!%kolních!linek!
pĜední podklad þerný, þíslo bílé o vý"ce 150 mm, text $&KOLNÍ LINKA%, rozmČr
210 × 600 mm, tisk jednostranný.
boþní! þíslo a text jako pĜední, rozmČr 210 × 600 mm, tisk oboustranný.!
zadní! vlo!eno oznaþení O04, rozmČr 210 × 255 mm.
cílová vlo!eno oznaþení O04, rozmČr 210 × 255 mm.

3.! DOPLĕKY!K!ORIENTAýNÍMU!SYSTÉMU!
3.1! Barevný! podtisk! piktogramĤ! tras! metra! a! "elezniþních! tratí! zaĜazených!
do!systému!PID!na!boþních!a!dodatkových!orientacích!
1. Pro lep"í informovanost pĜedev"ím mimopra!ských cestujících a cizincĤ je na orientacích
zavedeno barevné rozli"ení piktogramĤ linky metra, !elezniþních tratí a tramvajových tratí vedle
názvu zastávky, kde je mo!no na tyto dopravní prostĜedky PID pĜestoupit.
2. Podtisk piktogramu: linka A = zelený, linka B = !lutý, linka C = þervený, !elezniþní tratČ
v systému PID = modrý, tramvaje = oran!ový. V pĜípadČ mo!nosti soubČ!ného pĜestupu na dvČ
trasy metra je barevné pole rozdČleno na 2 stejné þásti v barvách obou tras, napĜ. stanice
FLORENC = !luto-þervená. Pokud je mo!no pĜestoupit zároveĖ na metro a tramvaj nebo
!eleznici v systému PID jsou uvedeny dva (resp. tĜi) piktogramy vedle sebe.
3. RozmČry barevného podtisku na smČrových tabulkách i na boþních orientacích jsou
proporcionálnČ v souladu s velikostí písma.
U noþních autobusových linek se uvádí pouze piktogramy tramvají.!
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3.2! PĜelepky!textĤ!na!boþních!orientacích!
PĜelepky ze samolepící fólie slou!í k pĜelepení doþasnČ nebo trvale neplatných textĤ na
boþních orientacích a k nahrazení textem novým. RozmČry pĜelepek jsou dány velikostí
pĜelepovaného textu.

4.! TECHNICKÉ!PARAMETRY!
4.1! RozmČry!orientací!
pĜední
boþní
zadní
cílové

600 × 210 mm
600 × 210 mm
255 × 210 mm
400 × 100 mm

!

4.2! OsvČtlení!orientací!v!dr"ácích!
PĜední a boþní dr!áky orientací musí být osazeny tĜemi funkþními !árovkami o výkonu
nejménČ 5 W.

4.3! UmisĢování!orientaþních!tabulí!do!dr"ákĤ!(pĜi!pohledu!zevnitĜ!autobusu)!
4.3.1
pĜední
boþní
zadní
cílové

Autobusy standardní délky (do 15 m)
# ve schránČ umístČné v pravém horním rohu þelního okna autobusu.
# v dr!áku umístČném ve stĜedu horního okraje pravého boþního okna (ve smČru jízdy)
ve stĜední þásti autobusu.
# v dr!áku umístČném v levém dolním rohu zadního okna autobusu.
# v dr!áku umístČném v pravé dolní þásti pĜedního okna autobusu.

4.3.2
Kloubové autobusy
pĜední # ve schránČ umístČné v pravém horním rohu þelního okna autobusu.
1.!boþní # v dr!áku umístČném ve stĜedu horního okraje pravého boþního okna (ve smČru jízdy)
ve stĜední þásti pĜedního dílu autobusu.
2.!boþní # v dr!áku umístČném ve stĜedu horního okraje pravého boþního okna (ve smČru jízdy)
ve stĜední þásti zadního dílu autobusu.
zadní # v dr!áku umístČném v levém dolním rohu zadního okna autobusu.
cílové # v dr!áku umístČném v pravé dolní þásti pĜedního okna autobusu.
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5.! VZORY!ORIENTACÍ!
ýelní!orientace:!

Boþní!orientace!pro!mČstské!linky!oboustranná,!pro!pĜímČstské!linky!vnČ!autobusu:!

Boþní!orientace!pro!pĜímČstské!linky!zevnitĜ!autobusu:!
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Zadní!orientace:!

Cílová!orientace:!

6.! VZORY!PIKTOGRAMģ!
PĜestup!na!linku!metra!A:!

PĜestup!na!linku!metra!B:!

PĜestup!na!linku!metra!C:!

PĜestup!na!"elezniþní!linky!nebo!tratČ!v!systému!PID:!

nebo

nebo
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PĜestup!na!linky!tramvají:!

PĜestup!na!linky!autobusĤ:!

PĜestup!na!linky!pĜívozĤ:!

PĜestup!na!linku!lanovky:!

Výlukový!symbol:!

nebo

PĢíloha 2 ! Manuál pro vzhled
zastávek v systému PID

Regionální organizátor Pra!ské integrované dopravy
RytíĜská 10, Praha 1, 110 00

Platí od:

1. 1. 2016
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Související normy, vyhlá#ky a dal#í odborné podklady
• ON 73 6425 Zastávky mČstské hromadné dopravy
• ýSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
• ýSN 73 6425%1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, pĜestupní uzly a stanovi"tČ
% ýást 1: Navrhování zastávek
• ýSN 01 8020 Dopravní znaþky na pozemních komunikacích
• ýSN EN 12899%1 Stálé svislé dopravní znaþení % ýást 1: Stálé dopravní znaþky
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL6 % Vybavení pozemních komunikací,
6.1 Svislé dopravní znaþky
• Vyhlá"ka Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 30/2001 Sb.
• Vyhlá"ka þ. 369/2001 Sb. o obecnČ technických po!adavcích zabezpeþujících u!ívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
• ýSN ISO 7001 VeĜejné informaþní znaþky + doporuþení Institutu informaþního designu
• ýSN ISO 3864 Bezpeþnostní barvy a bezpeþnostní znaþky

Úvod
DĤvodem pro vydání tohoto manuálu je podrobnČ stanovit po!adavky na oznaþníky zastávek
linkové osobní dopravy, které jsou zahrnuty do systému Pra!ské integrované dopravy. Manuál
jasnČ stanoví po!adovanou unifikaci jednotících prvkĤ dopravního systému (to znamená
provedení svislé DZ IJ 4a "Zastávka# a pĜedev"ím prvkĤ zastávkového informaþního
systému, které by pro celý dopravní systém mČly mít jednotnou obsahovou vypovídací schopnost
a shodné grafické provedení) a doplĖuje tak obecnČ platná ustanovení technických norem
ýSN 73 6425%1, ýSN EN 12899%1 a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spojĤ ýR þ. 30/2001 Sb.
Naopak nepĜedepisuje dopravcĤm konkrétní technické a výrobní provedení oznaþníku zastávky.
Závazná podoba manuálem po!adovaných parametrĤ odpovídá pĜíslu"ným Vzorovým listĤm
staveb pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy a spojĤ ýR (svislá DZ IJ 4a
#Zastávka$) a vychází z doporuþení þeské poboþky mezinárodního Institutu informaþního designu
s pĜihlédnutím k ýSN ISO 7001 (prvky zastávkového informaþního systému).
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1. PěEDMċT MANUÁLU
Manuál informativnČ uvádí mo!nosti technického uspoĜádání nosiþĤ oznaþníkĤ zastávky
(þást 4) a jejich pĜíslu"enství (þást 6), vhodných k instalaci normativnČ pĜedepsaného oznaþení
(þást 5) a pĜedepsaného jednotného obsahového provedení zastávkových informaþních prvkĤ
(þásti 8 a 9). Manuál informativnČ uvádí té! pĜíklady a doporuþené velikostní provedení
informaþních vitrín v zastávkových pĜístĜe"cích, pĜestĜe"ení nástupi"Ģ apod. (þást 7).

2. TERMÍNY A DEFINICE
2.1

Pro úþely manuálu se pou!ívají následující definice:

2.1.1
PID: Pra!ská integrovaná doprava. Dopravní a tarifní systém zahrnující ve"keré
prostĜedky MČstské dopravy v hl. m. Praze (metro, tramvaje, autobusy), zaĜazené pĜímČstské
autobusové linky a vybrané tratČ ýeských drah na území a v aglomeraci hl. m. Prahy.
2.1.2
mČstská linková osobní doprava: je veĜejná linková osobní doprava provozovaná
k uspokojování pĜepravních potĜeb mČsta a jeho zájmového pĜilehlého území v rámci jednotného
tarifnČ propojeného dopravního systému. Pro potĜeby tohoto manuálu tedy systému PID.
2.1.3
oznaþník: je úplné oznaþení zastávky linkové osobní dopravy vþetnČ zastávky
manipulaþní a dal"ích zastávek podle druhu dopravních prostĜedkĤ, které musí být na oznaþníku
vyznaþeny. Pro potĜeby tohoto manuálu tedy oznaþení tramvajové nebo autobusové zastávky.
2.1.4
nosiþ zastávkových informací: nosná, zpravidla ocelová konstrukce umo!Ėující
instalaci normativnČ pĜedepsaných oznaþení "Zastávka#1  a pĜíslu"enství pro vývČs
zastávkových informaþních prvkĤ, jízdních ĜádĤ, pĜípadnČ dal"ích informaþních materiálĤ.
2.1.5
ZJě: zastávkový jízdní Ĝád mČstské linkové osobní dopravy. ZJě jsou umísĢovány do
spodních  nebo pĜídavných informaþních prostor na oznaþníku, pĜípadnČ do informaþních
vitrín umístČných na nástupi"ti, a to buć jednotlivČ, nebo v podobČ informaþních tabel.
2.1.6
zastávkový informaþní systém: þást informaþního systému PID, urþená k vývČsu na
oznaþníky. Zastávkový informaþní systém se skládá ze zastávkových informaþních prvkĤ.
2.1.7
zastávkové informaþní prvky: soubor znakových a grafických oznaþení, slou!ících
k identifikaci oznaþníku (název zastávky) a k orientaci cestujících (informace o charakteru
zastávky, tarifním pásmu, typu zastávky a zastavujících linkách) vþetnČ hmatových prvkĤ pro
zrakovČ posti!ené. Informace jsou podle potĜeby doplĖovány piktogramy. Zastávkové informaþní
prvky jsou umísĢovány do horních informaþních prostor  a to buć jednotlivČ, nebo v podobČ
informaþních tabel.
2.1.8
informaþní tablo: výmČnný element se zastávkovými informacemi (ZJě, zastávkové
informaþní prvky). Informaþní tabla jsou umísĢována do informaþních prostor.
2.1.9
informaþní prostor: prostor urþený k vývČsu zastávkových informací. Pro potĜeby této
smČrnice jsou uva!ovány informaþní prostory na oznaþníku zastávky nebo jeho pĜíslu"enství
(horní , spodní  a pĜídavné) a informaþní prostory mimo oznaþník zastávky (informaþní
vitríny umísĢované zpravidla v zastávkových pĜístĜe"cích).
2.1.10 piktogram: jednoduché, výsti!né a pochopitelné grafické znázornČní nahrazující
textové informace.
Provedení dle ýSN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní znaþení % ýást 1: Stálé dopravní znaþky$,
Vzorových listĤ staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polomČry zaoblení rohĤ "títu a lemu)
a VL6 127.04 01.03 (rozmČry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozmČry plochy
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 30/2001 Sb. ve znČní pozdČj"ích pĜedpisĤ. Po
pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat provedení dle ýSN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastávky$. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo výmČny dotþeného
konkrétního oznaþníku.
1
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3. OZNAýOVÁNÍ ZASTÁVEK
3.1 V systému PID je po!adováno oznaþovat zásadnČ v"echny zastávky uvedené v licenci
k provozování linky. To znamená zastávky, které jsou urþeny pro cestující. Jedná se o typy
zastávek nástupní, nácestné, výstupní, obþasné a vzájemnČ kombinované, vþetnČ kombinace
výstupní+manipulaþní. Oznaþování samostatných manipulaþních zastávek je po!adováno
pouze v pĜípadČ, !e jejich poloha je stanovena v licenci k provozování dopravy na lince.
3.2 Zastávky jsou oznaþovány zastávkovými oznaþníky. Zastávkový oznaþník tvoĜí v!dy
nosná konstrukce (nosiþ zastávkových informací), doplnČná znaþkou "Zastávka#2  a horním
informaþním prostorem  se zastávkovými informaþními prvky. Spodní informaþní prostor 
se ZJě nemusí být souþástí spoleþné nosné konstrukce (napĜíklad samostatné pĜídavné rámy,
zastávkové pĜístĜe"ky apod.). U oznaþníkĤ, kde nedochází k nástupu cestujících, není spodní
informaþní prostor  vy!adován vĤbec. Konstrukce rámu by v"ak s ohledem na mimoĜádná
(napĜíklad výluková nebo jiná doþasná) opatĜení mČla jeho dodateþné vybavení umo!Ėovat.
3.3 Konkrétní umístČní oznaþníkĤ musí respektovat po!adavky podélné vodicí linie pro
zrakovČ posti!ené. Konstrukce oznaþníku musí být umístČna tak, aby byl podél nČj zaji"tČn
prĤchod v "íĜce min. 900 mm.

4. NOSNÉ KONSTRUKCE
4.1 Zastávkové oznaþníky lze z hlediska uspoĜádání konstrukce obecnČ rozdČlit do
následujících základních kategorií:
4.1.1
Konstrukce jednotyþová, stĜedová je tvoĜena nosným sloupkem kruhového (trubka),
þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil). NormativnČ pĜedepsané oznaþení znaþkou
"Zastávka# , horní informaþní prostor , pĜípadnČ spodní informaþní prostor  jsou na
sloupek umístČny stĜedovČ symetricky % viz obr.
4.1.2
Konstrukce jednotyþová, boþní, vnitĜní je tvoĜena nosným sloupkem kruhového
(trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil). NormativnČ pĜedepsané oznaþení
znaþkou "Zastávka# , horní informaþní prostor , pĜípadnČ spodní informaþní prostor 
jsou na sloupek umístČny stranovČ % viz obr.
4.1.3
Konstrukce jednotyþová, boþní, vnČj!í je tvoĜena nosným sloupkem kruhového
(trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil). NormativnČ pĜedepsané oznaþení
znaþkou "Zastávka# , horní informaþní prostor , pĜípadnČ spodní informaþní prostor 
jsou ke sloupku pĜipevnČny z boku % viz obr.
4.1.4
Konstrukce rámová, vnitĜní je svaĜena (pĜípadnČ se"roubována nebo jinak spojena)
ze sloupkĤ kruhového (trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil) a vyztu!ena
pĜíþníky. NormativnČ pĜedepsané oznaþení znaþkou "Zastávka# , horní informaþní prostor ,
pĜípadnČ spodní informaþní prostor  jsou umístČny na rámu % viz obr.
4.1.5
Konstrukce rámová, vnČj!í je svaĜena (pĜípadnČ se"roubována nebo jinak spojena) ze
sloupkĤ kruhového (trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil) a vyztu!ena
pĜíþníky. Do této skupiny lze zaĜadit i oznaþníky v provedení zastávkového totemu. NormativnČ
pĜedepsané oznaþení znaþkou "Zastávka# , horní informaþní prostor , pĜípadnČ spodní
informaþní prostor  jsou umístČny uvnitĜ % viz obr.
Provedení dle ýSN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní znaþení % ýást 1: Stálé dopravní znaþky$,
Vzorových listĤ staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polomČry zaoblení rohĤ "títu a lemu)
a VL6 127.04 01.03 (rozmČry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozmČry plochy
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 30/2001 Sb. ve znČní pozdČj"ích pĜedpisĤ. Po
pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat provedení dle ýSN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastávky$. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo výmČny dotþeného
konkrétního oznaþníku.
2
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4.1.6
Konstrukce výlo$níková, vnitĜní je svaĜena (pĜípadnČ se"roubována nebo jinak
spojena) ze sloupkĤ kruhového (trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil)
a podle potĜeby vyztu!ena pĜíþníky. NormativnČ pĜedepsané oznaþení znaþkou "Zastávka# 
a horní informaþní prostor  jsou umístČny na rámu % viz obr.
4.1.7
Konstrukce výlo$níková, vnČj!í je svaĜena (pĜípadnČ se"roubována nebo jinak
spojena) ze sloupkĤ kruhového (trubka), þtvercového nebo obdélníkového prĤĜezu (jekl, profil)
a podle potĜeby vyztu!ena pĜíþníky. NormativnČ pĜedepsané oznaþení znaþkou "Zastávka# 
a horní informaþní prostor  jsou umístČny k rámu z boku % viz obr.
4.1.8
Obecné mo!nosti technického uspoĜádání konstrukce, uvedené v bodech 4.1.1 a!
4.1.5, lze aplikovat také na samostatné pĜídavné rámy pro ZJě.
4.2 Jednotlivá uspoĜádání je mo!no kombinovat podle místních podmínek a konkrétního
technického Ĝe"ení.
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4.1.6

4.1.7

a
3

3

3

3

3
c
b

4.1.1
3

4.1.2
3
b

4.1.3

4.1.4

4.1.5

3

3

3
4.1.8

a vý"ka horní hrany rámu
oznaþníku 3200%3600 mm
nad úrovní terénu
b horní
hrana
spodního
informaþního prostoru 1600%
1800 mm nad úrovní terénu
c minimální prĤchozí vý"ka pod
spodní
hranou
horního
informaþního pole 2000 mm

4.3 Nosná konstrukce oznaþníku v trvalé poloze musí být pevnČ zabudovaná do podlo!í.
V pĜípadČ instalace do pĜedem pĜipravené trubkové základny minimálnČ 300 mm pod úroveĖ
terénu. Mo!ná je i pĜímá betoná! do zpevnČného podlo!í nebo usazení pomocí patky svislé DZ.
Provizorní instalace do mobilních základen v úrovni terénu je povolena pouze v pĜípadČ oznaþení
doþasné (zpravidla výlukové) polohy (platí pro body 4.1.1 a! 4.1.5 a 4.1.8)
4.4 Barva nosné konstrukce odpovídá oznaþování zastávek mČstské dopravy (pĜeva!ující
þervená RAL 3020, bílá RAL 9016, þerná RAL 9017 a jako doplĖková modrá RAL 5022)3. PĜesný
pomČr barevného uspoĜádání je pĜedmČtem konkrétního technického Ĝe"ení. V pĜípadČ, !e je
zastávka umístČna v mČstském intravilánu vybaveném jednotným mobiliáĜem (týká se zejména
historických þástí obcí a mČst zaĜazených do PID), lze výjimeþnČ v ĜádnČ odĤvodnČných pĜípadech
pou!ít barevné provedení odpovídající tomuto jednotnému mobiliáĜi.

3

Po pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat stávající nosné konstrukce v barevném uspoĜádání
obsahující barvu !lutou RAL 1023. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo výmČny
dotþeného konkrétního oznaþníku.
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5. ZNAýKA "ZASTÁVKA#

5.1 Vzhled znaþky "Zastávka#4  je normativnČ stanoven ýSN 73 6425%1. Podle ustanovení
§ 14, písm. d) Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 30/2001 Sb. se na ní jako na informativní
dopravní znaþku IJ 4a vztahuje ýSN EN 12899%1. PĜesnČ urþené rozmČry a polomČry zaoblení
"títu (podkladové desky) a vlastní znaþky vymezují pĜíslu"né Vzorové listy staveb pozemních
komunikací.
5.2 Podoba významového symbolu dopravního prostĜedku, pro který je zastávka urþena, se
v souladu se znČním pĜíslu"ných Vzorových listĤ staveb pozemních komunikací odvozuje od
symbolĤ na svislých DZ IJ 4c #Zastávka autobusu$ a IJ 4d #Zastávka tramvaje$5.
5.3

Znaþka "Zastávka#  mĤ!e být provedena pouze následujícími zpĤsoby:

5.3.1
Výlepem kombinace samolepících folií s garantovanou !ivotností 5%7 let. Retroreflexní
provedení je po!adováno pro výlep bílé subplochy ohraniþené modrým orámováním o "íĜi 50 mm
(Vzorový list staveb pozemních komunikací VL6 127.04-2 10.05), resp. 70 mm (Vzorový list staveb
pozemních komunikací VL6 127.04 z 01.03). Bílé lemování o "íĜi 20 mm a þerný významový
symbol dopravního prostĜedku postaþuje v nereflexním provedení.6 Modrý okraj lemu o "íĜi 10 mm
by mČl korespondovat s odstínem orámování. Podkladová deska pro výlep je zhotovena buć ze
stálobarevného plastu, upraveného UV filtrem pro externí pou!ití (napĜíklad materiál ABS),
z hliníku nebo pozinkovaného plechu. Barva podkladové desky u oznaþníkĤ na rámových
konstrukcích nebo u oznaþníkĤ v provedení zastávkových totemĤ by mČla odpovídat jedné z barev
pou!itých v konstrukci nebo pĜíslu"enství oznaþníku. U jednodu""ích konstrukcí oznaþníku typu
svislé dopravní znaþky se barevné uspoĜádání podkladové desky Ĝídí ýSN EN 12899%1 (pĜírodní
hliník nebo barevnČ neupravený pozinkovaný plech). Provedení platí jak pro trvalé, tak doþasné
(zpravidla výlukové) zastávkové oznaþníky.
5.3.2
Nereflexní provedení lze pou!ít jen v pĜípadČ, !e je znaþka prosvČtlena (svČtelné
zastávkové oznaþníky). Podkladová deska by v takovém pĜípadČ mČla umo!Ėovat dostateþnou
intenzitu prosvČtlení (opál, þirá nebo bílá plastová deska s nereflexním potiskem znaþky
v parametrech dle ýSN EN 12899%1).
5.4 UpevnČní desky k nosiþi je z hlediska bezpeþnosti po!adováno takovým zpĤsobem, aby
nemohlo dojít k jejímu samovolnému pádu a pĜípadnému zranČní osob zdr!ujících se
v zastávkovém prostoru. Je doporuþeno takové spojení s nosnou konstrukcí, které nebude
znehodnocovat estetickou a vypovídací úroveĖ znaþky stékající korozí (napĜíklad nýtování,
zasouvání do vodících kolejniþek, pou!ívání spojovacího materiálu v antikorozní úpravČ
a plastových záslepek v barvČ podkladu, lepení apod.).
5.5 V systému PID je zásadnČ vy!adováno vybavení ka!dého oznaþníku svislou DZ IJ4a
#Zastávka$ þitelnou ve smČru jízdy zepĜedu i zezadu. Toto ustanovení se nevztahuje na
zastávkové informaþní prvky, jejich! umístČní postaþuje ve smČru jízdy jen zepĜedu a to
i v pĜípadČ, !e je podkladová deska spoleþná (viz bod 6.1).

Provedení dle ýSN EN 12899%1 #Stálé svislé dopravní znaþení % ýást 1: Stálé dopravní znaþky$,
Vzorových listĤ staveb pozemních komunikací VL6 120.14 01.03 (polomČry zaoblení rohĤ "títu a lemu)
a VL6 127.04 01.03 (rozmČry plochy DZ 500 × 500 mm) nebo VL6 127.04-2 10.05 (rozmČry plochy
DZ 410 × 410 mm) a Vyhlá"ky Ministerstva dopravy a spojĤ þ. 30/2001 Sb. ve znČní pozdČj"ích pĜedpisĤ. Po
pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat provedení dle ýSN 73 6425 #Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastávky$. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í repase nebo výmČny dotþeného
konkrétního oznaþníku.
5
Po pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat stávající nejednotné významové symboly dopravních
prostĜedkĤ (logotypy napodobující tovární znaþky a typy vozidel). PĜechodnou dobou se rozumí období do
nejbli!"í repase nebo výmČny dotþeného konkrétního oznaþníku.
6
Po pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat odrazové znaþky typu VIAFLEX. PĜechodnou dobou
se rozumí období do nejbli!"í repase nebo výmČny dotþeného konkrétního oznaþníku.
4
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6. INFORMAýNÍ PROSTORY NA NOSNÉ KONSTRUKCI
OZNAýNÍKU
6.1 Horní informaþní prostor je urþen k vývČsu zastávkových informaþních prvkĤ. Musí být
souþástí ka!dé nosné konstrukce (vþetnČ výlo!níkových Ĝe"ení uvedených v bodech 4.1.6 a 4.1.7)
a musí být umístČn zásadnČ pod znaþkou #Zastávka$ . Jedná se buć jen o prostor vymezený
rámem nosiþe pro vkládání informaþního tabla (napĜíklad vodící kolejniþky nebo jiná podobná
technická Ĝe"ení umo!Ėující vsouvání PVC-obalĤ s jednotlivými informaþními prvky nebo
laminovaných celoplo"ných tiskĤ), þi o pevné pĜíslu"enství nosiþe, nejþastČji v podobČ desky pro
výlep jednotlivých stálobarevných informaþních prvkĤ vyti"tČných na trvanlivých samolepících
foliích. V pĜípadČ konstrukþnČ jednodu""ích oznaþníkĤ mĤ!e být podkladová deska spoleþná se
znaþkou #Zastávka$ (viz bod 5.3.1).
6.2 Spodní informaþní prostor je urþen k vývČsu ZJě a informací. Nemusí být souþástí
spoleþné nosné konstrukce s oznaþníkem zastávky (viz bod 3.2). Jedná se buć jen o prostor
vymezený rámem pro vkládání informaþního tabla (napĜíklad vodící kolejniþky nebo jiná podobná
technická Ĝe"ení umo!Ėující vsouvání PVC-obalĤ s jednotlivými ZJě a informacemi velikosti ZJě
nebo laminovaných celoplo"ných tiskĤ), o uzavíratelnou skĜíĖ nebo rámeþek pro vkládání
PVC-obalu nebo laminovaného celoplo"ného tisku, pĜípadnČ o desku urþenou k výlepu
jednotlivých laminovaných výtiskĤ ZJě a informací, chránČných pĜed pĜímým pĤsobením
pĜírodních vlivĤ (pĜedev"ím vlhkosti). Velikost þitelné informaþní plochy by mČla s ohledem na
standardizované "ablony ZJě vycházet z násobkĤ jejich velikosti (tj. 215 × 175 mm). Pokud je
souþástí oznaþníku zastávky, nesmí v souladu se znČním ýSN 73 6425%1 a! do vý"ky 2,20 m od
pochozí plochy nástupi"tČ pĜesahovat mimo jeho nosnou konstrukci do stran o více ne! 0,20 m.
S ohledem na toto normativnČ stanovené omezení se tedy pro jednotyþové konstrukce (viz bod
4.1.1 a! 4.1.3) jedná o plochu spodního informaþního prostoru do maximální "íĜe cca 500 mm
(tj. pro 2 ZJě vedle sebe nebo 1 vývČsku formátu A3 na "íĜku), pro konstrukce ostatní se jedná
o plochu spodního informaþního prostoru do maximální "íĜe cca 850%900 mm podle "íĜe nosné
konstrukce nebo zastávkového totemu. Tato rozmČrová omezení se vztahují pouze na plochy
spodních informaþních prostor orientovaných na nosné konstrukci kolmo k ose jízdní dráhy, která
zu!uje prĤchozí profil nástupi"tČ. Souþástí spodního informaþního prostoru jsou také informace
v BraillovČ bodovém písmu na vybraných uzlových zastávkách (název zastávky, smČr jízdy
zastavujících linek) dle vyhlá"ky þ. 369/2001 Sb.
6.3 PĜídavný informaþní prostor je spodní informaþní prostor umístČný na samostatném
pĜídavném rámu nebo jiné nosné konstrukci. Velikost þitelné informaþní plochy a jeho umístČní viz
bod 6.2.
6.4 Pro vodící kolejniþky nebo jiná podobná technická Ĝe"ení umo!Ėující vsouvání
informaþních tabel lze pou!ít samostatné informaþní bloky, které tvoĜí informaþní tablo vyztu!ené
pevnou deskou a pĜedsazeným þirým plexi nebo polykarbonátem.
6.5 V"echny typy informaþních prostor musí z prostorového hlediska umo!Ėovat instalaci
potĜebného mno!ství vyvČ"ovaných zastávkových informací, vþetnČ rezervy pro mimoĜádná
a doþasná dopravní opatĜení.
6.6 Ve"keré plochy na nosné konstrukci oznaþníku jsou primárnČ urþeny pro dopravní
informace pro cestující. Pou!ití komerþních sdČlení je mo!né a! po vyþerpání potĜebných ploch
pro dopravní informace, pĜiþem! není povolena reklama propagující u!ívání osobních automobilĤ
þi jinak po"kozující veĜejnou dopravu. Reklama nesmí odporovat platným právním pĜedpisĤm ani
jakkoli naru"ovat úþel a smysl zastávkového zaĜízení vþetnČ informací pro cestující.
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7. INFORMAýNÍ PROSTORY V ZASTÁVKOVÝCH
PěÍSTěE%CÍCH
7.1 V pĜípadČ, !e je zastávka stavebnČ vybavena pĜístĜe"kem, pĜestĜe"ením nebo krytým
nástupi"tČm, jejich! souþástí je vitrína urþená pro zastávkové informace, mČla by tato vitrína
splĖovat minimální velikost umo!Ėující jejich vkládání. Pokud je vitrína urþena k vyvČ"ování
jízdních ĜádĤ a plní tak funkci spodního informaþního prostoru, mČla by její velikost s ohledem
na standardizované "ablony ZJě vycházet z násobkĤ jejich velikosti (tj. 215 × 175 mm), podobnČ
jako je uvedeno v bodČ 6.2. V pĜípadČ, !e je vitrína urþena k vyvČ"ování jiných informací
(napĜíklad plánĤ sítČ, dopravních schémat, tarifních a pĜepravních podmínek apod.), mČla by její
velikost pokud mo!no vycházet ze standardizovaných formátĤ papíru. MČla by také umo!Ėovat
vyvČ"ení jednotících prvkĤ systému PID, zejména loga PID.

8. ZASTÁVKOVÝ INFORMAýNÍ SYSTÉM
8.1

Prvky zastávkového informaþního systému lze rozdČlit na zastávkové a linkové:

8.1.1
Informaþní prvky zastávkové obsahují informace vztahující se ke konkrétnímu
oznaþníku jako celku, které jsou platné pro v"echny zastavující linky.7
8.1.2
Informaþní prvky linkové obsahují informace vztahující se k jednotlivým u konkrétního
oznaþníku zastavujícím linkám nebo svazkĤm linek.7
8.2 Provedení jednotlivých prvkĤ zastávkového informaþního systému pou!ívaných v PID
stanoví PĜíloha 3 StandardĤ kvality PID.8
8.3 Zastávkové informaþní prvky vyti"tČné na samolepících PVC foliích nebo papírovém
podkladu musí být þitelné a kontrastní. Pou!itý druh tisku musí být odolný vĤþi vlhkosti a pĤsobení
sluneþního záĜení (pou!ívání inkoustových tiskáren není povoleno). NechránČné papírové výtisky
lze pou!ívat jen ve spojení s PVC-obaly. K vyvČ"ování do informaþních prostor v podobČ desek lze
pou!ívat výhradnČ výtisky na samolepících PVC foliích nebo zalaminované papírové výtisky
opatĜené samolepící vrstvou. PĜímé vylepování nechránČných papírových výtiskĤ zastávkových
informaþních prvkĤ je zakázáno.
8.4 PĜímé vylepování zastávkových informaþních prvkĤ (vþetnČ ZJě a vývČsek) disperzními
lepidly nebo jejich pĜelepování prĤhlednými lepícími páskami bez dal"í ochrany je posuzováno jako
nestandardní. Jako ojedinČlé a þasovČ omezené je povoleno jen v dopravcem ĜádnČ
odĤvodnČných pĜípadech. Pro ménČ významné a ménČ vyu!ívané zastávky s ni!"ím obratem
cestujících (nejþastČji na okraji obce nebo mimo obec), kde z technických dĤvodĤ nosná
konstrukce oznaþníku neumo!Ėuje umístit vývČsní skĜíĖ nebo kolejniþky, þi jiná podobná technická
Ĝe"ení umo!Ėující vsouvání informaþních tabel, lze ve výjimeþných pĜípadech povolit vývČs
zalaminovaných prvkĤ (vþetnČ ZJě a vývČsek) bez dal"ího pĜekrytí.
8.5 Statické ti"tČné informaþní prvky (viz body 8.1 a 8.2) lze doplnit nebo zcela nahradit
schválenými elektronickými zobrazovacími zaĜízeními, která zároveĖ obsahují dálkovČ ovládaný
akustický výstup pro zrakovČ posti!ené.
8.6 Na vzájemnČ dohodnutých uzlových zastávkách je nutné umístit také základní informace
pro zrakovČ posti!ené formou tabulky v BraillovČ bodovém písmu (název zastávky, smČr jízdy
zastavujících linek) % provedení viz Zásady pro úpravu a umisĢování informaþních "títkĤ ve
slepeckém písmu na oznaþníky zastávek MHD (www.sons.cz/docs/bariery).
7

Ustanovení bodu 8 neplatí v plném rozsahu pro zastávkové informace linkové osobní dopravy
nezaĜazené do systému PID na spoleþných oznaþnících licenþnČ zĜízených dopravci PID.
8
Po pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat stávající barevná a grafická provedení prvkĤ, typy
a velikosti písma. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í zásadní zmČny zastávkových
informaþních prvkĤ, repase nebo výmČny dotþeného konkrétního oznaþníku, þi jeho pĜíslu"enství (tj. zde
horního informaþního pole nebo horního informaþního tabla).
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9. PIKTOGRAMY
9.1 Pro zastávkový informaþní systém lze pou!ívat výhradnČ piktogramy uvedené v PĜíloze 3
StandardĤ kvality PID.9 Provedení piktogramĤ vychází z ýSN ISO 7001 a z doporuþení Institutu
informaþního designu. Základem jsou mezinárodní symboly, zapracované do jednotlivých
významových piktogramĤ. Firemní logotypy mohou v informaþním systému tato oznaþení pouze
doplĖovat, nikoliv nahrazovat.

9

Po pĜechodnou dobu je mo!no soubČ!nČ pou!ívat stávající barevná a grafická provedení prvkĤ, typy
a velikosti písma. PĜechodnou dobou se rozumí období do nejbli!"í zásadní zmČny zastávkových
informaþních prvkĤ, repase nebo výmČny dotþeného konkrétního oznaþníku, þi jeho pĜíslu"enství (tj. zde
horního informaþního pole nebo horního informaþního tabla).
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příloha č. 4

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
VOZIDLO
Datum:

Linka:

Jméno zapisujícího:

Čas:

Pořadí:

Číslo vozu:

3.1. Informování ve vozidlech

Logo PID vně vozidla:

ne

vnitřní boční ano

ne

pozn.:
vyplňuje se, je-li
informační prvek
přítomný

ne

funkčnost
Ukazatel času a pásma

ano
ano

2.6. Funkčnost označovačů:

ne

vnější zadní ano
vnitřní čelní panel ano

ne

vnitřní boční („teploměr“) ano

ne

5.2. Řidič

ne

včetně odchylky menší než 59s

ne

Výňatek z Tarifu PID

ano

ne

ano

6.1. Čistota vozidel

ne

hodnocení

Vnější čistota

včetně správného hlášení

0

1

2

3

0

1

2

3

podlaha

0

1

2

3

sedačky

0

1

2

3

Čitelnost informačních prvků
(z hlediska čistoty)

vyvěšeny
ano

ne

uniforma dopravce nebo vlastní oděv – jednobarevná decentní košile
nebo polokošile, vesta nebo svetr, tmavá bunda nebo sako, tmavé
jednobarevné kalhoty nebo sukně (v letním období možno krátké
kalhoty), pevná obuv

ne

Výňatek ze SPP

ano

vyhovuje

Vyhovující vzhled

ne

funkčnost
Hlásič zastávek

ano

Linkové orientace
vyhovuje
vnější přední ano ne
vnější boční ano ne

DIGITÁLNÍ

TIŠTĚNÉ

Linkové orientace
vyhovuje
vnější přední ano ne
vnější cílová ano ne
vnější zadní ano
vnější boční ano

Dopravce:

Vnitřní čistota

0 = vyhovuje, 1 = drobné prohřešky, 2 = větší prohřešky, 3 = nepřípustná
hrubá závada

Popis zjištěných závad:

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
ZASTÁVKA
Datum:

Zastávka:

Čas:

Jméno zapisujícího:

3.2. Informování na zastávkách

Č. sloupku:

popis závady:

Směr (linky):

6.3. Čistota zastávkových zařízení

symbol zastávky (oboustranný)

ano

ne

čistota informačních prvků

ano

ne

ano, ale drobné závady

název zastávky

ano

ne

čistota a čitelnost JŘ

ano

ne

ano, ale drobné závady

čísla linek

ano

ne

platné JŘ

ano

ne

stručné info o Tarifu PID

ano

ne

ochrana JŘ (plexi, sklo, lamino)

ano

ne

Drobná závada = drobné snížení informovanosti - čitelnosti prvků na zastávce ( jako opotřebení, poškrábání apod.),
odpadkovému koši nevěnujeme pozornost

popis hrubé závady:

!
"

# $%!&!'($)

Identifika ní íslo osoby (I O):

60597593

Obchodní firma/název:

Kate ina Kulhánková

Adresa sídla / místa podnikání:

Kladno, 27309, Švermov, 28. íjna 1327

Okres:

CZ0203 Kladno

Základní územní jednotka:

532053 Kladno

!

"

Statistická právní forma:

101

Datum vzniku:

29.7.1999

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Datum zániku:
Institucionální sektor: dle ESA2010
innosti - dle CZ-NACE

14100
79120
45200
73110

Velikostní kat. dle po tu zam.
*

Zam stnavatelé
innosti cestovních kancelá í
Opravy a údržba motorových vozidel, krom motocykl
innosti reklamních agentur

49410

Silni ní nákladní doprava

55

Ubytování

210

10 - 19 zam stnanc
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