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1. Úvodní ustanovení
1.1 Integrovaný dopravní systém Integrovaná doprava Plzeňského kraje
(dále jen „IDPK“) je systém zajištění dopravní obslužnosti na území IDPK na základě
objednávky veřejných služeb v přepravě cestujících zajištěných prostřednictvím
dopravců zařazených IDPK, kteří zajišťují přepravu cestujících v různých druzích
veřejné osobní dopravy dle Smluvních přepravních podmínek IDPK (dále jen
„SPP IDPK“) a Tarifu a tarifních zásad IDPK.
1.2 Tarif IDPK stanovuje výši jízdného, způsob stanovení respektive výpočtu cen jízdenek
(integrovaných jízdních dokladů = IJD) a podmínky pro uplatňování slev jízdného
v tarifně integrovaných linkách a spojích autobusové veřejné linkové dopravy, v tarifně
integrovaných linkách a spojích železniční osobní dopravy a v tarifně integrovaných
linkách a spojích městské hromadné dopravy.
1.3 Tarif IDPK je zónový (předplatné jízdenky = předplatné) respektive zónově-relační
(přestupné jízdenky), kilometrický (nepřestupné jízdenky) a je vyhlášen v souladu
s příslušným Cenovým výměrem Ministerstva financí České republiky v platném znění.
1.4 Seznam dopravců zařazených do IDPK a způsob jejich integrace je uveden na webu
www.idpk.cz.

2. Základní pojmy
2.1 Tarifní zóny na území IDPK
2.1.1 Území IDPK, na kterém jsou provozovány linky IDPK, je rozděleno na tarifní zóny,
vymezené hraničními stanicemi či zastávkami (dále jen zastávky) veřejné osobní
dopravy.
2.1.2 Tarifní zóna je část území IDPK, která je definována výčtem zastávek a stanic a pro
přepravu mezi těmito stanicemi a zastávkami je v Tarifu IDPK stanovena výše
jízdného.
2.1.3 Tarifní zóny jsou v rámci IDPK děleny na vnitřní tarifní zónu (zóna 001 Plzeň) a vnější
tarifní zóny na území České republiky v územním obvodu Plzeňského kraje a vnější
tarifní zóny na území sousedních krajů a vnější tarifní zóny na území sousedního
státu respektive země (zóny 0 - 198).
2.1.4 Vnější tarifní zóny ležící na území IDPK mimo územní obvod Plzeňského kraje na
území sousedních krajů jsou označeny čísly 030 - 039 a 150 - 159.
2.1.5 Vnější tarifní zóny ležící mimo územní obvod Plzeňského kraje, na území sousedního
státu respektive země jsou označeny čísly 180 - 189.
2.1.6 Pro síťové jízdenky a jejich rozúčtování je stanovena síťová tarifní zóna 255 (Síťová
jízdenka platná pro přepravu po území IDPK v územním obvodu České republiky)
síťová tarifní zóna 254 (Síťová jízdenka platná pro přepravu po území IDPK
v územním obvodu České republiky bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň) a síťová
tarifní zóna 253 (Síťová jízdenka platná pro přepravu po území IDPK na území
Německé spolkové republiky respektive v územním obvodu Svobodného státu
Bavorsko).
2.1.7 Pro rozúčtování přestupných jízdenek typu „V“ a „P+V“, které jsou cestujícím prodány
prostřednictvím odbavovacího zařízení ve vozidlech dopravce PMDP, a.s. je
stanovena virtuální tarifní zóna 199 (dále též „V“), do které je zařazeno území
vnějších tarifních zón 021, 041, 042, 061, 071, 081, 101 a 121 sousedících s vnitřní
tarifní zónou 001 Plzeň (dále též „P“).
2.1.8 Pro přepravu po území vnějších tarifních zón, které se nachází mimo územní obvod
Plzeňského kraje, mohou platit odlišné tarifní zásady, které jsou stanoveny po
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projednání se samosprávou sousedního kraje respektive po projednání s příslušným
orgánem veřejné moci sousední spolkové země tj. Svobodného státu Bavorsko,
a jsou uvedeny v článku 3.
2.1.9 Cena jízdenky a její časová platnost je stanovena počtem a vlastnostmi základních
tarifních zón, kterými cestující při přepravě projíždí. Ve vybraných relacích je možné
pro přepravu využít alternativní trasu. V takovém případě je cestujícímu při prodeji
jízdenky povolena přeprava i přes území dalších tzv. povolených tarifních zón.
Informace o tom, v jakých tarifních zónách je cestujícímu povolena přeprava na
základě jízdenky prodané prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce je uvedena
na integrovaném jízdním dokladu (dále jen IJD).
2.1.10 Základní tarifní zóny = tarifní zóny, z jejichž počtu a parametrů je stanovena výše
přestupného jízdného pro jednotlivé tarifní zóny a je vypočtena cena a časová platnost
přestupné jízdenky.
2.1.11 Povolená tarifní zóna = tarifní zóna, která vyjadřuje územní platnost přestupné
jízdenky na území IDPK. Výčet povolených tarifních zón uvedený na přestupné
jízdence definuje tarifní zóny, po jejichž území se může cestující s přestupní
jízdenkou přepravit spoji veřejné osobní dopravy.
2.2 Integrované jízdní doklady (IJD)
2.2.1 Přestupná jízdenka
a) je jízdenka aktivovaná na Plzeňské kartě (dále jen Karta) nebo na jiném čipovém
nosiči IJD vydaném a evidovaném v systému Plzeňská karta, který je provozován
dopravcem Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „systém Plzeňská
karta“) papírová (tištěná) jízdenka nebo jízdenka prodaná prostřednictvím mobilní
aplikace s časovou platností maximálně 240 minut,
b) přestupná jízdenka Turista Plzeňskem (s MHD či bez MHD v tarifní zóně
001 Plzeň) 24 hodinová pro přepravu (jedné osoby či skupiny) po celém území
IDPK v územní obvodu České republiky, prodaná prostřednictvím odbavovacího
zařízení dopravce, prostřednictvím mobilní aplikace či prostřednictvím e-shopu
systému Plzeňská karta a následně aktivovaná na Kartě,
c) přestupná jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem 24 hodinová pro přepravu
(jedné osoby či skupiny) po celém území IDPK v územní obvodu České republiky
a Svobodného státu Bavorsko prodaná prostřednictvím odbavovacího zařízení
dopravce či prostřednictvím mobilní aplikace.
2.2.2 Nepřestupná jízdenka
je papírová jízdenka bez QR kódu, která platí pouze pro přepravu ve spoji, pro který
byla prodána a je mezi spoji nepřestupná. Jízdenka není platná ve spojích linek MHD
provozovaných dopravcem PMDP, a.s.
2.2.3 Předplatná jízdenka (předplatné)
je jízdenka aktivovaná na Kartě nebo na jiném čipovém nosiči IJD vydaném
a evidovaném v systému Plzeňská karta s časovou platností na nejméně jeden den
a maximálně na 365 dní. Předplatná jízdenka (předplatné) má různou časovou
platnost:
a) volný tarif (1 - 365 denní) má časovou platnost od zvoleného dne (data) po dobu
minimálně 1 den, maximálně však 365 dní; specifickým druhem tohoto tarifu je:
b) turistický tarif má časovou platnost maximálně 17 dní,
c) zvýhodněný tarif, který platí od zvoleného dne (data) 365 dní.
Do celkového počtu dní časové platnosti předplatné jízdenky (předplatného) se
započítává i první zvolený den platnosti. Předplatnou jízdenku je možné aktivovat na
Kartě až 100 dní před začátkem její platnosti, pokud není stanoveno jinak.
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2.3

2.4

Integrovaný jízdní doklad IDPK (dále jen IJD) je doklad osvědčující zaplacení
a aktivování jízdenky na Kartě (popř. na jiném čipovém nosiči IJD, vydaném
a evidovaném v systému Plzeňská karta dle bodu 2.8.,který má ekvivalentní vlastnosti),
nebo doklad osvědčující právo na bezplatnou přepravu veřejnou osobní dopravou na
území IDPK aktivovaný na Kartě, či doklad o zaplacení přestupné jízdenky nebo
doklad o prodeji přestupné jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace.
Integrovaným jízdním dokladem platným na území IDPK je:
a) přestupná jízdenka pro jednotlivou přepravu cestujících papírová prodaná
prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce zařazeného do IDPK nebo
elektronická jízdenka prodaná prostřednictvím mobilní aplikace či aktivovaná na
Kartě, s časovou platností maximálně 240 minut,
b) nepřestupná jízdenka pro jednotlivou přepravu cestujících jedním spojem veřejné
osobní dopravy, pro přepravu mezi stanicemi či zastávkami na vzdálenosti
maximálně 10 km prodaná dopravcem (kromě PMDP a.s.) zařazeným do IDPK
s tím, že tato jízdenka opravňuje k přepravě pouze jedním spojem na lince
dopravce, který tuto jízdenku prodal,
c) v případě cestujícího ve věku 18 - 65 let bez nároku na slevu, doklad osvědčující
zaplacení předplatné jízdenky s časovou platností 1 - 365 dnů, který je aktivován
na Kartě,
d) v případě cestujícího, který uplatňuje nárok na slevu či zvýhodnění, doklad
osvědčující zaplacení předplatné jízdenky s časovou platností 1 - 365 dnů, který
má cestující aktivován na Plzeňské kartě, na které má cestující zároveň aktivován
nárok na přepravu za zlevněné či zvýhodněné jízdné,
e) v případě cestujícího, který uplatňuje nárok na bezplatnou přepravu Karta, na které
má cestující aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
f) náhradní jízdenka opravňující držitele k bezplatné přepravě ve vozidle dopravce
zařazeného do IDPK v tarifní zóně nebo tarifních zónách IDPK, pro které je
vystavena (Tato jízdenka je vystavena cestujícímu na dobu do vystavení duplikátu
Karty, nanejvýš však na deset dnů, pro tarifní zónu nebo tarifní zóny IDPK, pro
které má tento cestující zaplacenu a na Kartě aktivovánu předplatnou jízdenku),
g) papírová (tištěná) celodenní přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“,
h) papírová (tištěná) celodenní přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“,
i) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“ 24 hodinová, prodaná
prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce,
j) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“ 24 hodinová, prodaná
prostřednictvím mobilní aplikace,
k) předplatná jízdenka „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“ celodenní, prodaná
prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta a následně aktivovaná na čipovém
nosiči IJD,
l) přestupná 24 hodinová jízdenka „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“ prodaná
prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce,
m) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“ 24 hodinová, prodaná
prostřednictvím mobilní aplikace,
n) předplatná jízdenka „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“ celodenní, prodaná
prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta a následně aktivovaná na čipovém
nosiči IJD,
o) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem a Bavorskem bez MHD Plzeň“ 24 hodinová,
prodaná prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce,
p) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem a Bavorskem bez MHD Plzeň“ 24 hodinová,
prodaná prostřednictvím mobilní aplikace.
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Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK platí integrované jízdní doklady
pouze ve 2. vozové třídě. Platnost a podmínky užití jízdních dokladů IDPK ve vlacích
kategorie R, Ex a IC zařazených do IDPK, jsou popsány v bodě 11.3 s tím, že další
podrobnosti jsou stanoveny ve Smluvních přepravních podmínkách.
2.5

2.6

2.7

2.8

Čipový nosič IJD vydaný a evidovaný v systému Plzeňská karta, splňuje obsahově
náležitosti vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu, v platném znění.
Aktivace Karty je proces nahrání elektronické formy předplatné jízdenky (předplatného)
tzv. kuponu s konkrétní časovou platností a pro konkrétní tarifní zónu či zóny, případně
nahrání elektronické formy peněz na Kartu do tzv. elektronické peněženky. Platnost
předplatné jízdenky (předplatného) je stanovena časovou platností a tarifní zónou, pro
které je na Kartě aktivována. Zónová platnost jízdenky končí a začíná v hraniční
zastávce příslušné tarifní zóny.
Aktivace nároku na slevu či zvýhodnění nebo nároku na bezplatnou přepravu na Kartě
je proces nahrání elektronické formy záznamu o zařazení cestujícího do konkrétní
kategorie cestujících, na základě kterého může cestující žádat o prodej zlevněné
či zvýhodněné jízdenky. Po aktivaci nároku na Kartě může cestující prokázat některý
z výše uvedených nároků při přepravní kontrole ve vozidle dopravce zařazeného
do IDPK.
Nosič IJD má tyto formy
a) přestupná jízdenka s vytištěným QR kódem (na médiu, které obsahuje ochranné
prvky zamezující kopírování jízdenky) prodaná prostřednictvím odbavovacího
zařízení,
b) nepřestupná jízdenka bez vytištěného QR kódu prodaná prostřednictvím
odbavovacího zařízení dopravce,
c) čipový nosič IJD (tj. bezkontaktní čipová karta, dále jen Karta) vydaný a evidovaný
v systému Plzeňská karta (specifikace čipového nosiče IJD je uvedena v platném
znění Obecných obchodních podmínek pro vydávání a používání čipových nosičů
IJD vydaných a evidovaných v kartovém odbavovacím systému dopravce Plzeňské
městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „OOP“).
Základní rozdělení čipových nosičů IJD dle užití:
a. personalizovaný čipový nosič IJD (je vydán pro konkrétního držitele a obsahuje
osobní údaje držitele karty, tj. jméno, příjmení, datum narození a fotografii).
Uvedený typ čipového nosiče IJD je vydaný a evidovaný v systému Plzeňská
karta ve spolupráci s partnerským subjektem (např. kombinovaná studentská
karta JIS ZČU/Plzeňská karta),
b. nepersonalizovaný čipový nosič IJD vydaný a evidovaný v systému Plzeňská
karta (není vázán na konkrétního držitele),
c. přenosný personalizovaný čipový nosič IJD vydaný a evidovaný v systému
Plzeňská karta (pro konkrétní subjekt tj. pro fyzickou osobu podnikatele,
obchodní společnost nebo jiný subjekt zapsaný v obchodním rejstříku).
Čipový nosič IJD může být vydán v různém technickém provedení, tj. čipová karta
rozměru dle ISO 7816/ ISO 7810 ID-1, přívěsek, čipová karta jiného rozměru
a zapouzdření. Technické provedení čipového nosiče IJD je dále specifikováno
v OOP.
d) předplatná jízdenka (předplatné) přiřazená k identifikátoru evidovanému v systému
Virtuální Plzeňská karta/Virtuální karta. Identifikátorem evidovaným v systému
Virtuální karta je: bezkontaktní bankovní karta (např. typ MasterCard, Maestro,
VISA nebo VISA Electron), QR kód v mobilní aplikaci Virtuální karta, ode dne
vyhlášení i jiný bezpečný identifikátor,
5
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e)
f)
g)
h)
i)
2.9

přestupná jízdenka prodaná prostřednictvím mobilní aplikace Virtuální karta
a interpretovaná prostřednictvím QR kódu zobrazeného v této mobilní aplikaci,
plastová čipová karta s nápisem „Turista – zlevněné“ nebo „Turista – plnocenné“,
předplatná jízdenka (předplatné) bez vytištěného QR kódu „Turista Plzeňskem s MHD
Plzeň“ celodenní,
předplatná jízdenka (předplatné) bez vytištěného QR kódu „Turista Plzeňskem bez
MHD Plzeň“ celodenní,
jiný čipový nosič IJD, vydaný a evidovaný v systému Plzeňská karta – ode dne
vyhlášení.

Při využití Karty může cestující získat následující integrované jízdní doklady (IJD):
a) předplatná jízdenka (předplatné) dle Tarifu IDPK,
b) přestupná či nepřestupná jízdenka pro jednotlivou přepravu cestujících,
c) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“ 24 hodinová,
d) přestupná jízdenka „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“ 24 hodinová,
e) předplatná jízdenka (předplatné) „Turista Plzeňskem bez MHD Plzeň“ celodenní,
prodaná prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta a následně aktivovaná
na čipovém nosiči IJD,
f) předplatná jízdenka (předplatné) „Turista Plzeňskem s MHD Plzeň“ celodenní,
prodaná prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta a následně aktivovaná
na čipovém nosiči IJD.

2.10 Při využití identifikátoru evidovaného v systému Virtuální Plzeňská karta/Virtuální karta
může cestující získat následující integrované jízdní doklady (IJD):
a) předplatná jízdenka (předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň, jejíž využití je omezeno pouze pro odbavení cestujících na linkách
a spojích MHD provozovaných dopravcem PMDP, a.s.,
b) předplatná jízdenka (předplatné) pro jednotlivé vnější tarifní zóny dle Tarifu IDPK –
ode dne vyhlášení.
2.11 Mobilní aplikace Virtuální karta (dále jen „mobilní aplikace“ je aplikace umožňující
prodej integrovaného jízdního dokladu pro jednotlivou přepravu cestujících nebo
předplatné jízdenky (předplatného) prostřednictvím mobilního telefonu nebo
obdobného mobilního zařízení.
2.12 Na čipovém nosiči IJD (Virtuální karta) uvedeném v bodě 2.8. pod písmenem d) lze po
úhradě aktivovat předplatnou jízdenku (předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň. Odbavení prostřednictvím těchto čipových nosičů IJD je umožněno
pouze ve vozidle dopravce PMDP, a.s. zajišťujícím provoz MHD ve vnitřní tarifní zóně
001 Plzeň. Ve vozidle ostatních Dopravců zařazených do IDPK budou tyto čipové
nosiče IJD akceptovány ode dne vyhlášení.
2.13 Využití jednotlivých typů čipových nosičů IJD vydaných a evidovaných v systému
Plzeňská karta pro aktivování a odbavení IJD je uvedeno na webových stránkách
www.pmdp.cz a www.idpk.cz a je platné ode dne vyhlášení.
2.14 Tarifní kategorie cestujících rozlišují osobu respektive držitele příslušného IJD,
případně dokladu nutného k doložení nároku na slevu, zvýhodnění či bezplatnou
přepravu, které definuje zákon či Cenový výměr Ministerstva financí České republiky,
nebo osobu, které je sleva, zvýhodnění či bezplatná přeprava poskytnuta na základě
rozhodnutí samosprávy města Plzně nebo Plzeňského kraje.
2.15 Tarifní kategorie cestujících:
a) osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu,
b) dítě ve věku do 6 let,
c) dítě ve věku od 6 do 15 let,
6
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dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku v době aktivace nároku
na Kartu, které je držitelem Karty s tím, že nárok na bezplatnou přepravu vzniká
jeho aktivací na Plzeňské kartě,
e) osoba ve věku od 15 do 18 let, splňuje-li podmínku věku k počátku platnosti jízdenky,
f) osoba ve věku od 15 do 18 let, splňuje-li podmínku věku k počátku platnosti jízdenky,
která je držitelem Karty, s tím, že nárok na slevu vzniká jeho aktivací na Kartě,
g) student ve věku od 18 do 26 let,
h) student ve věku od 18 do 26 let, splňuje-li podmínku věku k počátku platnosti
jízdenky, který je držitelem Karty s tím, že nárok na slevu vzniká jeho aktivací na Kartě,
i) osoba ve věku do 65 let, která je držitelem Karty a pobírá starobní důchod nebo
invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, s tím, že nárok na slevu vzniká jeho
aktivací na Kartě,
j) osoba, která dovršila 65 let,
k) osoba ve věku od 65 do 70 let, která je držitelem Karty s tím, že nárok na slevu
vzniká jeho aktivací na Kartě,
l) osoba, která dovršila 70 let a je držitelem Karty s tím, že nárok na bezplatnou
přepravu vzniká jeho aktivací na Kartě,
m) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů
s tím, že nárok na slevu vzniká jeho aktivací na Kartě,
n) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírá-li
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoba na mateřské
či rodičovské dovolené s tím, že nárok na slevu pro prodej zlevněné přestupné
či předplatné jízdenky vzniká jeho aktivací na Kartě, v případě osoby pobírající
peněžitou pomoc v mateřství je nárok na slevu aktivován na dobu 2 let, v případě
osoby pobírající rodičovský příspěvek je nárok na slevu aktivován na celou dobu
pobírání příspěvku a v případě osoby na mateřské či rodičovské dovolené je
po předložení potvrzení od zaměstnavatele nárok na slevu aktivován na dobu 2 let
od jeho vydání,
o) dárce krve, který je držitelem Karty a zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského
(tzv. zlaté Janského plakety) s tím, že nárok na slevu, zvýhodnění či bezplatnou
přepravu vzniká jeho aktivací na Kartě,
p) držitel průkazu ZTP včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem s tím, že nárok na bezplatnou přepravu nebo nárok na slevu je prokázán
předložením průkazu ZTP,
q) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku s tím, že nárok
na bezplatnou přepravu nebo slevu je prokázán předložením průkazu ZTP/P,
r) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném
zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká předložením průkazu, který vydává
a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno,
s) osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného
Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací
politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo
Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP) v případě, že má nárok na
bezplatnou přepravu aktivován na Kartě.
t) zaměstnanec veřejné dopravy.
d)
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3. Jízdné
Stanovení maximální výše základního (plnocenného) přestupného jízdného pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
3.1.1 Stanovení výše základního (plnocenného) přestupného jízdného pro přepravu po
území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
a) Základní (plnocenné) přestupné jízdné pro časovou platnost 30 minut je
stanoveno ve výši
18 Kč
b) Základní (plnocenné) přestupné jízdné pro časovou platnost 60 minut je
stanoveno ve výši
22 Kč
3.1

Nárok na toto základní (plnocenné) přestupné jízdné má:
a) osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu,
a) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku, která
nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné
předplatné),
b) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku, který nemá na Kartě
aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné předplatné),
c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobíráli peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo osoba na
mateřské či rodičovské dovolené, je-li na mateřské či rodičovské dovolené, která
nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné
předplatné),
d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů
a nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné
předplatné).
3.1.2

3.1.3

Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň
a) Zlevněné přestupné jízdné pro časovou platnost 30 minut je stanoveno ve výši
9 Kč
b) Zlevněné přestupné jízdné pro časovou platnost 60 minut je stanoveno ve výši
11 Kč
Nárok na toto zlevněné přestupné jízdné má:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let, které není držitelem Karty a nemá aktivován nárok na
bezplatnou přepravu,
b) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně, pokud má na Kartě aktivován nárok na zlevněné jízdné,
c) osoba ve věku od 65 do 70 let, pokud má na Kartě aktivován nárok na zlevněné
jízdné.
Stanovení výše zvýhodněného přestupného jízdného pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň, pro výpočet ceny základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro
přepravu osoby ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu, jak pro
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přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň, tak po území jedné až šesti vnějších
tarifních zón IDPK v územním obvodu České republiky
Zvýhodněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
je stanoveno ve výši
14 Kč
Nárok na toto zvýhodněné přestupné jízdné má:
osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu, pouze v případě,
že si zakoupí přestupnou jízdenku pro přepravu jak po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň, tak po území alespoň jedné vnější tarifní zóny.
3.1.4

Stanovení výše zvýhodněného přestupného jízdného pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň, pro výpočet ceny síťové základní (plnocenné) přestupné
jízdenky pro přepravu osoby ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu,
pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň), v územním obvodu České republiky.
Zvýhodněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
je stanoveno ve výši
10 Kč
Nárok na toto zvýhodněné přestupné jízdné má:
osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu, pouze v případě,
že si zakoupí síťovou přestupnou jízdenku pro přepravu po území sedmi a více
tarifních zón (včetně území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň), v územním obvodu České
republiky.

Stanovení maximální výše přestupného jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón
3.2.1 Vlastnosti jednotlivých tarifních zón IDPK (výše přestupného jízdného a časová
platnost) jsou pro výpočet ceny přestupné jízdenky a stanovení časové platnosti
přestupné jízdenky upřesněny jejich parametry.
Konkrétně se jedná o tyto parametry tarifních zón:
3.2

a) 0 – vnější tarifní zóna IDPK se standardní úpravou (všechny vnější tarifní zóny na
území IDPK v územním obvodu České republiky kromě výjimek uvedených
u parametrů níže),
b) 1 – vnitřní tarifní zóna 001 Plzeň (dále též zóna „P“),
c) 2 – vnější tarifní zóna IDPK na území Spolkové republiky Německo respektive
v územním obvodu Svobodného státu Bavorsko (vnější tarifní zóny 180 až 189),
d) 3 – síťová tarifní zóna IDPK (síťové tarifní zóny 252, 253, 254 a 255) s tím,
že síťová zóna 252 je rezervní, síťová zóna 253 vymezuje celé území IDPK
v územní obvodu České republiky a Svobodného státu Bavorsko, síťová zóna
254 vymezuje celé území IDPK v územním obvodu České republiky bez MHD ve
vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň a Svobodného státu Bavorsko a síťová zóna
255 vymezuje celé území IDPK v územním obvodu České republiky,
e) 4 – vnější tarifní zóna IDPK se zvláštní úpravou odpovídající územnímu rozsahu
této vnější tarifní zóny (vnější tarifní zóna 053 Žihobce).

9

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje – Příloha č. 4 Smlouvy PET IDPK 2020

3.2.2

Stanovení maximální výše základního (plnocenného) přestupného jízdného pro
přepravu po území první vnější tarifní zóny
Základní (plnocenné) přestupné jízdné je stanoveno ve výši
12 Kč (parametr 0)
20 Kč (parametr 2 a 4)

Stanovení maximální výše základního (plnocenného) přestupného jízdného (pro jednu
vnější tarifní zónu) pro přepravu po území druhé až šesté vnější tarifní zóny:
Základní (plnocenné) přestupné jízdné je stanoveno ve výši
10 Kč (parametr 0)
20 Kč (parametr 2 a 4)
3.2.4 Stanovení maximální výše základního (plnocenného) přestupného jízdného pro
přepravu po území všech tarifních zón IDPK v územním obvodu České republiky
(síťové přestupné jízdné):
Základní (plnocenné) přestupné jízdné síťové je stanoveno ve výši
72 Kč
3.2.3

Síťové základní (plnocenné) přestupné jízdné (s časovou platností maximálně
240 minut) je stanoveno jako součet přestupného jízdného stanoveného pro
příslušnou kategorii cestujících pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
a přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po území šesti vnějších tarifních
zón s parametrem 0.
Je-li přeprava cestujícího vedena po území alespoň jedné vnější tarifní zóny
s parametrem 2 (vnější tarifní zóna na území Svobodného státu Bavorsko), je trasa
přepravy limitována výčtem povolených vnějších tarifních zón uvedených na prodané
jízdence (tato jízdenka není síťová).
Nárok na toto základní (plnocenné) přestupné jízdné má:
osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.
Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
3.3.1 Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 50 % pro přepravu po
území první vnější tarifní zóny:
Zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného je
stanoveno ve výši
6 Kč (pro tarifní zónu s parametrem 0) a 10 Kč (pro tarifní zónu s parametrem 4)
3.3.2 Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 50 % (pro jednu vnější
tarifní zónu) pro přepravu po území druhé až šesté vnější tarifní zóny
Zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného je
stanoveno ve výši
5 Kč (pro tarifní zónu s parametrem 0) a 10 Kč (pro tarifní zónu s parametrem 4)
3.3.3 Stanovení výše síťového zlevněného přestupného jízdného pro přepravu po území
všech tarifních zón IDPK v územním obvodu České republiky (síťové přestupné
jízdné, včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
Síťové zlevněné přestupné jízdné síťové je stanoveno jako součet přestupného
jízdného stanoveného pro příslušnou kategorii cestujících pro přepravu po území
vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po
území šesti vnějších tarifních zón s parametrem 0, je pro jednotlivé kategorie
cestujících stanoveno
3.3
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a) ve výši 31 Kč,
b) ve výši 40 Kč,
c) ve výši 49 Kč.
Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (bezplatná přeprava po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a přeprava za 50 % základního přestupného jízdného po
území vnějších tarifních zón) dle bodu 3.3.3 a) má:
-

dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu po
území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné ve
výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón,

Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (přeprava za 50 % základního
přestupného jízdného po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území
vnějších tarifních zón) dle bodu 3.3.3 b) má:
-

osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně a má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,

Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (přeprava za základní přestupné
jízdné po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a za 50 % základního přestupného
jízdného po území vnějších tarifních zón) dle bodu 3.3.3 c) má:
-

-

-

-

osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobíráli peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo osoba na
mateřské či rodičovské dovolené a má na Kartě aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň, a nárok na zlevněné přestupné jízdné
ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón,
osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů
a má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) a nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a má aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
po území vnějších tarifních zón,
osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a má aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních
zón,
11
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-

rodič či poručník, navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném
zařízení na základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém
je dítě umístěno.

Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 25 % základního (plnocenného)
jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
3.4.1 Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 25 % pro přepravu po
území první vnější tarifní zóny
Zlevněné přestupné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného je
stanoveno ve výši
3 Kč (pro vnější tarifní zónu s parametrem 0) a 5 Kč (pro vnější tarifní zónu
s parametrem 4)
3.4.2 Stanovení výše zlevněného přestupného jízdného ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného (pro přepravu po území jedné vnější tarifní zóny) pro
přepravu po území druhé až šesté vnější tarifní zóny
Zlevněné přestupné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného je
stanoveno ve výši
2,50 Kč (pro vnější tarifní zónu s parametrem 0) a 5 Kč (pro vnější tarifní zónu
s parametrem 4)
V případě přepravy cestujících po území druhé, čtvrté a šesté vnější tarifní zóny
je výše zlevněného přestupného jízdného (parametr 0) zaokrouhlena směrem dolů, tj. na
2 Kč, není-li v článku 3.5.2 stanoveno jinak.
3.4

3.4.3

Stanovení výše zlevněného síťového přestupného jízdného pro přepravu po území
všech tarifních zón IDPK v územním obvodu České republiky (síťové přestupné
jízdné, včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
Síťové zlevněné přestupné jízdné je stanoveno jako součet přestupného jízdného
stanoveného pro příslušnou kategorii cestujících pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a zlevněného přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po
území šesti vnějších tarifních zón s parametrem 0, je pro jednotlivé kategorie
cestujících stanoveno
a) ve výši 15 Kč,
b) ve výši 24 Kč,
c) ve výši 33 Kč.
Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (bezplatná přeprava po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a přeprava za 25 % základního přestupného jízdného po
území vnějších tarifních zón) dle bodu 3.4.3 a) má:
-

dítě ve věku od 6 do 15 let, které má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
osoba, která dovršila věk 70 let a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku.

Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (přeprava za 50 % základního
přestupného jízdného po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a přeprava za 25 %

12

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje – Příloha č. 4 Smlouvy PET IDPK 2020

základního přestupného jízdného po území vnějších tarifních zón) dle bodu
3.4.3 b) má:
-

dítě ve věku od 6 do 15 let, které nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
osoba ve věku 65 - 70 let, která má na Kartě aktivován nárok na jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň.

Nárok na síťové zlevněné přestupné jízdné (základní přestupné jízdné po území
vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a přepravy za 25 % základního přestupného
jízdného po území vnějších tarifních zón) dle bodu 3.4.3 c) má:
-

-

osoba ve věku od 15 do 18 let,
žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
osoba, která dovršila věk 65 let a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň.

Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón
je stanovena jako součet přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po území
první vnější tarifní zóny a přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po území
dalších vnějších tarifních zón.
Zlevněné přestupné jízdné, stanovené v bodě 3.4.2. pro výpočet ceny zlevněné
přestupné jízdenky ve výši 25 % ceny základní (plnocenné) jízdenky pro přepravu po
území vnějších tarifních zón, je po zaokrouhlení stanoveno takto
3.5.1 Zlevněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnějších tarifních zón
Zlevněné přestupné jízdné je stanoveno pro přepravu po území
a) první vnější tarifní zóny ve výši
3 Kč
b) dvou vnějších tarifních zón ve výši
5 Kč
c) tří vnějších tarifních zón ve výši
8 Kč
d) čtyř vnějších tarifních zón ve výši
10 Kč
e) pěti vnějších tarifních zón ve výši
13 Kč
f) šesti vnějších tarifních zón ve výši
15 Kč
3.5

3.5.2

Zlevněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnějších tarifních zón (včetně
přepravy po území vnější tarifní zóny 053 Žihobce)
Při stanovení výše zlevněného přestupního jízdného pro přepravu po území více
vnějších tarifních zón, z nichž jednou je vnější tarifní zóna a s parametrem 2 nebo 4
(např. vnější tarifní zóna 053 Žihobce) se přestupné jízdné pro přepravu po území
první další tarifní zóny stanoví ve výši přestupného jízdného pro 1. vnější tarifní zónu.
Zlevněné přestupné jízdné je stanoveno pro přepravu po území
a) vnější tarifní zóny 053 Žihobce ve výši
b) vnější tarifní zóny 053 Žihobce a první vnější tarifní zóny ve výši
c) vnější tarifní zóny 053 Žihobce a dvou vnějších tarifních zón ve výši
d) vnější tarifní zóny 053 Žihobce a tří vnějších tarifních zón ve výši
e) vnější tarifní zóny 053 Žihobce a čtyř vnějších tarifních zón ve výši
13
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Cena přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po
území vnějších tarifních zón je stanovena jako součet přestupného jízdného
stanoveného pro příslušnou kategorii cestujících pro vnitřní tarifní zónu 001 Plzeň,
přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po území 1. vnější tarifní zóny
a přestupného jízdného stanoveného pro přepravu po území dalších vnějších tarifních
zón dle jejich parametrů.
Při výpočtu ceny přestupné jízdenky pro jednotlivé kategorie cestujících je do její
ceny započteno přestupné jízdné s časovou platností 30 minut, stanovené pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň pro příslušnou kategorii cestujících
v Nařízení o tarifu schváleném Radou města Plzně.
V případě, že je osobě zařazené do příslušné kategorie cestujících poskytováno
zlevněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň nebo
bezplatná přeprava na základě Nařízení o tarifu schváleného Radou města Plzně,
je do ceny přestupné jízdenky započteno za přepravu po území této tarifní zóny
zlevněné přestupné jízdné respektive jízdné v nulové výši (bezplatná přeprava).
Při výpočtu ceny přestupné jízdenky pro osobu ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok
na žádnou slevu, je do ceny přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a po území jedné až šesti vnějších tarifních zón s parametrem 0,
započteno zvýhodněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň, které je stanoveno v bodě 3.1.3.
Při výpočtu ceny síťové přestupné jízdenky pro osobu ve věku 18 - 65 let, která nemá
nárok na žádnou slevu, je do ceny síťové přestupné jízdenky pro přepravu po území
sedmi a více tarifních zón (včetně území tarifní zóny 001 Plzeň) započteno
zvýhodněné přestupné jízdné pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
které je stanoveno v bodě 3.1.4.
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4. Tarifní zásady
Nařízení o tarifu pro přepravu pouze po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
respektive po území města Plzně, schvaluje Rada města Plzně.
4.2 Tarif a tarifní zásady pro přepravu po území vnějších tarifních zón na území
Plzeňského kraje (zóny s označením 021 - 143) a pro přestupné jízdenky pro přepravu
po území dvou a více tarifních zón, z nichž jedna je vnitřní tarifní zóna 001 Plzeň
schvaluje Rada Plzeňského kraje.
4.3 Tarif pro přepravu po území vnějších tarifních zón na území sousedního kraje, které
sousedící s územím Plzeňského kraje (zóny s označením 030 – 039, 150 - 159)
schvaluje Rada Plzeňského kraje poté, co získá souhlas s navrženou výší maximálního
přestupného jízdného respektive s navrženými cenami jízdenek od sousedního kraje.
4.4 Tarif pro přepravu po území vnějších tarifních zón na území sousedního státu
tj. Spolkové republiky Německo respektive sousední země tj. Svobodného státu
Bavorsko, které sousedí s územím Plzeňského kraje (zóny s označením 180 - 189)
schvaluje Rada Plzeňského kraje poté, co získá souhlas s navrženou výší maximálního
přestupného jízdného respektive s navrženými cenami jízdenek od příslušného orgánu
veřejné moci sousedního země tj. Svobodného státu Bavorsko.
4.5 Všechny integrované jízdní doklady platí pouze v rozsahu své zónové a časové
platnosti, případně na omezenou délku trasy, pokud není platnost jízdního dokladu
omezena jinak.
4.6 Nepřestupná jízdenka opravňuje v rozsahu své platnosti pro přepravu jedním spojem
na lince dopravce zařazeného do IDPK, pro vzdálenost maximálně 10 km.
4.7 Přestupná jízdenka opravňuje v rozsahu své zónové a časové platnosti k přepravě
s využitím libovolného počtu spojů a přestupů v na linkách a spojích zařazených do IDPK.
4.8 Předplatná jízdenka (předplatné) opravňuje v rozsahu své zónové a časové platnosti
k přepravě s využitím libovolného počtu spojů a přestupů na linkách a spojích
zařazených do IDPK.
4.9 Je-li předplatná jízdenka (předplatné) prodána na jméno, je nepřenosná.
4.10 Cena přestupné jízdenky a její časová platnost je stanovena na základě počtu
a vlastností základních tarifních zón, které je možné využít pro přepravu do zvoleného
cíle. Územní platnost jízdenky je stanovena výčtem povolených tarifních zón, který
je zobrazen na jízdence.
4.11 Tarif IDPK je pro odbavení cestujících použit ve všech linkách a spojích zařazených do
IDPK v případě, kdy je jak nástupní, tak výstupní zastávka na území IDPK s výjimkami
uvedenými na webu www.idpk.cz.
4.12 Ve vlacích dopravců zařazených do IDPK platí integrované jízdní doklady (IJD) pouze
ve 2. vozové třídě. Jízdní doklady pro přepravu v 1. vozové třídě ve vlacích je možné
zakoupit dle Tarifu stanoveného dopravcem.
4.13 Podrobná pravidla pro nákup integrovaných jízdních dokladů a odbavení cestujících
jsou uvedena ve Smluvních přepravních podmínkách IDPK (dále jen SPP IDPK).
4.14 Začátek platnosti jízdenky
4.14.1
Platnost přestupné či nepřestupné jízdenky prodané prostřednictvím odbavovacího
zařízení dopravce začíná v okamžiku prodeje tohoto jízdního dokladu.
4.14.2
Platnost přestupné jízdenky prodané prostřednictvím mobilní aplikace začíná
v okamžiku validace jízdenky v mobilní aplikaci. Cestující může do vozidla
dopravce nastoupit až v okamžiku, kdy je jízdenka validována.
4.1
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5. Předplatná jízdenka (předplatné)
Předplatná jízdenka (předplatné) je integrovaný jízdním doklad (IJD) aktivovaný
na Kartě pro přepravu po území tarifní zóny nebo tarifních zón IDPK v územním
obvodu České republiky s časovou platností pro období pro které je prodána
a aktivována na Kartě. Období časové platnosti je stanoveno prvním a posledním
dnem platnosti.
V případě, že cestující požaduje přepravu za zlevněnou či zvýhodněnou jízdenku
či bezplatnou přepravu, musí prokázat nárok dle článku 7.
Dle kategorie cestujících (nároku na druh slevy či zvýhodnění nebo bezplatnou
přepravu) se rozlišuje předplatná jízdenka (předplatné):
a) základní (plnocenná) předplatná jízdenka (předplatné),
b) akční základní (plnocenná) předplatná jízdenka (dále jen akční předplatné). Akční
předplatné (1 – 365 denní) je platné od data zvoleného cestujícím po dobu
minimálně 1 dne, maximálně po dobu 365 dní. Tato jízdenka je cestujícímu
aktivována na Kartě pouze v případě, že jízdenku zakoupí nejpozději 3 dny před
začátkem její platnosti. Tuto jízdenku je možné prodat a aktivovat na Kartě pouze
na prodejních a distribučních místech Plzeňské karty či na bankomatech České
spořitelny nebo prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta,
c) zlevněná předplatná jízdenka (zlevněné předplatné),
d) zvýhodněná předplatná jízdenka (zvýhodněné předplatné),
e) přenosná předplatná jízdenka (přenosné předplatné). Přenosné předplatné
je možné aktivovat pouze na plastový přívěsek Nová Plzeňská Mini (typ platný
od roku 2019) a je nabízeno pouze jako přenosné předplatné pro přepravu po
vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň. Tento čipový nosič IJD (včetně integrovaného
jízdního dokladu na něm aktivovaného) je přenosný,
f) přenosná předplatná jízdenka určená pro právnickou osobu je aktivována na
Kartě označené „Firemní Plzeňská karta“,
g) síťová předplatná jízdenka (síťové předplatné) pro přepravu po celém území
IDPK v územním obvodu České republiky (tj. pro všechny tarifní zóny včetně
vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a vnější tarifní zóny 053 Žihobce), je aktivovaná na
Kartě, cestující na ni má nárok při zaplacení předplatného pro přepravu po území
sedmi tarifních zón,
h) předplatná jízdenka aktivovaná na Turistické jízdence (druh Plzeňské karty) pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
i) předplatná jízdenka zlevněná aktivovaná na Turistické jízdence (druh Plzeňské
karty) pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
j) předplatná jízdenka Turista Plzeňskem celodenní (s MHD či bez MHD v tarifní
zóně 001 Plzeň) pro přepravu (jedné osoby či skupiny) po celém území IDPK
v územním obvodu České republiky, prodaná v papírové (tištěné) formě či prodaná
prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta a následně aktivovaná na Kartě,
k) přestupná jízdenka Turista Plzeňskem (s MHD či bez MHD v tarifní zóně
001 Plzeň) 24 hodinová pro přepravu (jedné osoby či skupiny) po celém území
IDPK v územním obvodu České republiky, prodaná prostřednictvím odbavovacího
zařízení dopravce, prostřednictvím mobilní aplikace či prostřednictvím e-shopu
systému Plzeňská karta a následně aktivovaná na Kartě,
l) přestupná jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem 24 hodinová pro přepravu
(jedné osoby či skupiny) po celém území IDPK v územním obvodu České
republiky a Svobodného státu Bavorsko prodaná prostřednictvím odbavovacího
zařízení dopravce či prostřednictvím mobilní aplikace.
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m) zaměstnanecká
předplatné).

zvýhodněná

síťová

předplatná

jízdenka

(zaměstnanecké

Níže uvedené ceny předplatných jízdenek platí pro celé území IDPK v územním obvodu
České republiky, pokud není uvedeno jinak.
Veškeré níže uvedené ceny předplatných jízdenek jsou stanoveny včetně aktuální sazby
DPH. Kompletní ceníky předplatných jízdenek jsou nedílnou součástí tohoto Tarifu a tarifních
zásad.
5.1

Předplatná jízdenka (předplatné) základní (plnocenná)

Předplatná jízdenka (předplatné) základní (plnocenná) je určena pro osobu ve věku 18 - 65
let, která nemá nárok na žádnou slevu.
5.1.1 Ceny základních (plnocenných) předplatných jízdenek pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň jsou stanoveny dle časové platnosti ve výši:

5.1.2

5.1.3

a) 365 denní
4 006,- Kč,
b) 183 denní
2 316,- Kč,
c) volný tarif (1 – 365 denní)
dle ceníku č. 1.
Ceny základních (plnocenných) předplatných jízdenek pro přepravu po území jedné
vnější tarifní zóny jsou stanoveny dle časové platnosti ve výši:
a) 365 denní
3 002,- Kč,
b) 183 denní
1 734,- Kč,
c) volný tarif (1 – 365 denní)
dle ceníku č. 3.
Ceny akčních základních (plnocenných) předplatných jízdenek (akční předplatné) pro
přepravu po území jedné vnější tarifní zóny jsou stanoveny dle časové platnosti ve
výši (ode dne vyhlášení):
a)
b)
c)

5.1.4

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

2 800,- Kč,
1 434,- Kč,
dle ceníku č. 6.

Ceny síťových základních (plnocenných) předplatných jízdenek jsou stanoveny dle
časové platnosti ve výši:
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

19 000,- Kč,
10 978,- Kč,
dle ceníku č. 4.

5.2 Předplatná jízdenka zlevněná (zlevněné předplatné)
5.2.1 Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň jsou stanoveny dle jednotlivých kategorií cestujících a dle časové platnosti
ve výši:
5.2.1.1 Cena ve výši 50 % základní (plnocenné) předplatné jízdenky (předplatného):
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

2 003,- Kč,
1 158,- Kč,
dle ceníku č. 1.

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
a)

osoba ve věku od 15 do 18 let, splňuje-li podmínku věku k datu počátku
platnosti předplatné jízdenky,
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
5.2.2

žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo
se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě
studia v ČR nebo zahraničí, je-li žákem nebo studentem ve věku od 18 do 26 let
k datu počátku platnosti předplatné jízdenky,
osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně,
osoba ve věku od 65 do 70 let,
osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobírá-li
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku platnosti
předplatné jízdenky, nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené, je-li na
mateřské či rodičovské dovolené k počátku platnosti předplatné jízdenky,
osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
osoba uvedená v bodech a) až f), která má nárok na slevu aktivován na Kartě.

Ceny zlevněných předplatných jízdenek pro přepravu po území jedné vnější tarifní zóny
jsou stanoveny:

5.2.2.1 Cena ve výši 50 % základní (plnocenné) předplatné jízdenky (předplatného):
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

1 501,- Kč,
867,- Kč,
dle ceníku č. 3.

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
a)
b)

c)
d)
e)

osoba, ve věku do 65 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně,
osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,
pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku
platnosti předplatné jízdenky, nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené,
je-li na mateřské či rodičovské dovolené k počátku platnosti předplatné
jízdenky,
osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety),
osoba uvedená v bodech a) až d), která má nárok na slevu aktivován na Kartě.

5.2.2.2 Cena ve výši 25 % základní (plnocenné) předplatné jízdenky (předplatného):
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

750,- Kč,
433,- Kč,
dle ceníku č. 3.

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
a)
b)
c)
d)
e)

držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravuje současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
dítě ve věku od 6 do 15 let,
osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo
se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
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f)
g)
5.2.3

konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě
studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
osoba, která dovršila 65 let,
osoba uvedená v bodech a) až f), která má nárok na slevu aktivován na Kartě.

Ceny síťových zlevněných předplatných jízdenek (síťové zlevněné předplatné) jsou
stanoveny pro celé území IDPK v územním obvodu České republiky dle časové platnosti
ve výši:

5.2.3.1 Cena ve výši 50 % síťové základní (plnocenné) předplatné jízdenky:
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

9 500,- Kč,
5 489,- Kč,
dle ceníku č. 4.

Nárok na tuto síťovou zlevněnou předplatnou jízdenku má:
a)
b)
c)

d)
e)

osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně,
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
(tzv. zlaté Janského plakety),
osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,
pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek k počátku
platnosti předplatné jízdenky, nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené,
je-li na mateřské či rodičovské dovolené k počátku platnosti předplatné jízdenky,
osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
osoba uvedená v bodech a) až d), která má nárok na slevu aktivován na Kartě.

5.2.3.2 Cena ve výši 25 % síťové základní (plnocenné) předplatné jízdenky:
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

4 750,- Kč,
2 744,- Kč,
dle ceníku č. 4.

Nárok na tuto síťovou zlevněnou předplatnou jízdenku má:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravuje současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
dítě ve věku od 6 do 15 let,
osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě
studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
osoba, která dovršila 65 let,
osoba uvedená v bodech a) až f), která má nárok na slevu aktivován na Kartě.

5.3 Předplatná jízdenka zvýhodněná (zvýhodněné předplatné)
5.3.1 Cena předplatné jízdenky zvýhodněné pro přepravu po území jedné vnější tarifní
zóny je stanovena ve výši:
a)

365 denní

365,- Kč,
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Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety), pokud pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně, který má nárok na zvýhodnění aktivován na Kartě.
5.3.2

Cena síťové zvýhodněné předplatné jízdenky je stanovena ve výši:
b)

365 denní

2 190,- Kč

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety), pokud pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně, a má nárok na zvýhodnění aktivován na Kartě.
5.4

Předplatná jízdenka síťová zvýhodněná zaměstnanecká (zaměstnanecké předplatné)
Předplatná jízdenka síťová zvýhodněná zaměstnanecká je uznávána pouze ve
vozidlech zajišťujících veřejnou linkovou dopravu na území IDPK na základě smlouvy
o veřejné službě v přepravě cestujících mezi dopravcem a Plzeňským krajem.

5.4.1
a)

Cena síťové zvýhodněné zaměstnanecké předplatné jízdenky je stanovena ve výši:
365 denní

400,- Kč

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má
zaměstnanec Dopravce a jeho rodinní příslušníci, zaměstnanec organizátora
dopravy, dle podmínek uvedených v Tarifu IDPK a to pouze po dobu trvání
pracovního poměru mezi příslušným zaměstnavatelem a příslušným zaměstnancem.
Předplatná jízdenka přenosná (přenosné předplatné) aktivovaná na Firemní Plzeňské
kartě
5.5.1 Ceny předplatných jízdenek aktivovaných na Firemní Plzeňské kartě (přenosné
předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň jsou stanoveny ve
výši:
5.5

a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

5 209,- Kč,
3 010,- Kč,
dle ceníku č. 2.

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
právnická osoba, která při jejím prodeji předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list
či platný výpis z obchodního rejstříku.
5.5.2

Cena předplatných jízdenek (přenosné předplatné) aktivovaných na Firemní
Plzeňské kartě pro přepravu po území jedné vnější tarifní zóny je stanovena ve výši:
a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

3 903,- Kč,
2 256,- Kč,
dle ceníku č. 2.
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Nárok na tuto předplatnou jízdenku má:
právnická osoba, která předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis
z obchodního rejstříku.
Předplatná jízdenka přenosná (přenosné předplatné) není vázána na konkrétní osobu, ale
v jednom okamžiku ji může pro prokázání při přepravní kontrole využít jen jedna osoba.
Předplatná jízdenka přenosná (přenosné předplatné) aktivovaná na Nové Plzeňské
Mini (nový typ platný od roku 2019).
5.6.1 Cena předplatné jízdenky přenosné aktivované na Nové Plzeňské Mini pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň je stanovena ve výši:
5.6

a)
b)
c)

365 denní
183 denní
volný tarif (1 – 365 denní)

5 209,- Kč,
3 010,- Kč,
dle ceníku č. 2.

Nárok na tuto předplatnou jízdenku má každá osoba.
Předplatná jízdenka přenosná (přenosné předplatné) není vázána na konkrétní osobu,
ale v jednom okamžiku ji může pro prokázání při přepravní kontrole využít jen jedna
osoba.
Přenosným předplatným aktivovaným na Nové Plzeňské Mini se nemůže cestující
prokázat přepravní kontrole zpětně a při ztrátě Nové Plzeňské Mini není možné vrácení
přenosného předplatného ani částky na elektronické peněžence.
5.7

5.7.1

Předplatná jízdenka aktivovaná na Turistické jízdence (druh Plzeňské karty) pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
Ceny předplatných jízdenek aktivovaných na Turistické jízdence jsou stanoveny pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň ve výši:

a)
b)

základní (plnocenné) předplatné jízdenky
volný tarif (1 – 17 denní) dle ceníku č. 5
zlevněné předplatné jízdenky, jejichž cena je stanovena ve výši 50 % ceny
základní (plnocenné) jízdenky
volný tarif (1 – 17 denní) dle ceníku č. 5

Nárok na základní (plnocennou) předplatnou jízdenku aktivovanou na Turistické
jízdence má:
Osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.
Nárok na zlevněnou předplatnou jízdenku aktivovanou na Turistické jízdence má:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku k počátku platnosti
Turistické jízdenky, a pokud nemá nárok na bezplatnou přepravu dle článku 8,
b) osoba ve věku od 15 do 18 let, splňuje-li podmínku věku k počátku platnosti
Turistické jízdenky,
c) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo
se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě
studia v ČR nebo v zahraničí, je-li žákem a studentem ve věku od 18 do 26 let
k počátku platnosti Turistické jízdenky.
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Pro získání nároku na zlevněnou předplatnou jízdenku aktivovanou na Turistické jízdence
je nutné prokázat věk dítěte, v případě studenta je nutné nárok prokázat platným
studentským průkazem nebo potvrzením o studiu.
Turistickou jízdenku platnou pouze pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň lze
zakoupit v Zákaznických centrech dopravce PMDP, a.s. a v Informačním centru města
Plzně.
Předplatná jízdenka Turista Plzeňskem pro přepravu po celém území IDPK v územním
obvodu České republiky
5.8.1 Cena předplatné jízdenky Turista Plzeňskem celodenní, prodané v papírové (tištěné)
formě nebo prostřednictvím e-shopu systému Plzeňská karta, je stanovena ve výši:
5.8

a)
b)
c)
d)

pro jednu osobu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro jednu osobu včetně MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro skupinu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro skupinu včetně MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň

130,- Kč
180,- Kč
250,- Kč
350,- Kč

Skupinou se rozumí dva dospělí a až tři děti do 15 let. Platnost jízdenky je vždy do
23:59 hodin v den, který je vyznačen dopravcem či prodejcem při prodeji jízdenky
s tím, že jízdenku po vyznačení data není možno vrátit.
5.8.2 Cena přestupné jízdenky Turista Plzeňskem 24 hodinové, prodané prostřednictvím
odbavovacího zařízení dopravce či prostřednictvím mobilní aplikace je stanovena ve
výši:
a)
b)
c)
d)

pro jednu osobu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro jednu osobu včetně MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro skupinu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro skupinu včetně MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň

130,- Kč
180,- Kč
250,- Kč
350,- Kč

Skupinou se rozumí dva dospělí a až tři děti do 15 let.
Platnost jízdenky je vždy 24 hodin od okamžiku prodeje s tím, že čas prodeje
a časová platnost je uvedena na IJD.
Přestupná jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem 24 hodinová pro přepravu po
celém území IDPK v územním obvodu České republiky a Svobodného státu Bavorsko
5.9.1 Cena přestupné jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem 24 hodinové, prodané
prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce či prostřednictvím mobilní aplikace
je stanovena ve výši:
5.9

a)
b)

pro jednu osobu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň
pro skupinu bez MHD ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň

240,- Kč
360,- Kč

Skupinou se rozumí dva dospělí a až tři děti do 15 let.
Platnost jízdenky je vždy 24 hodin od okamžiku prodeje s tím, že čas prodeje
a časová platnost je uvedena na IJD.
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6. Jízdenky pro jednotlivou přepravu cestujících
6.1 Nepřestupná jízdenka pro přepravu do vzdálenosti maximálně 10 km
6.1.1 Nepřestupná jízdenka není zónová jízdenka. Je možné ji zakoupit pro přepravu
jedním spojem po území IDPK v územním obvodu České republiky v případě, že
požadovaná přeprava splňuje podmínku, že vzdálenost mezi nástupní a výstupní
zastávkou je dle jízdního řádu maximálně 10 km.
6.1.2 Nepřestupnou jízdenku nelze zakoupit pro přepravu, jejíž nástupní a zároveň
i výstupní zastávka se nachází na území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň. Nepřestupnou
jízdenku nelze zakoupit pro přepravu vozidlem dopravce PMDP, a.s. (pro přepravu
linkami a spoji MHD v Plzni).
6.1.3 Jízdenku lze zakoupit prostřednictvím odbavovacího zařízení dopravce.
6.1.4 Ceny nepřestupných integrovaných jízdenek jsou stanoveny takto:
a) Cena základní (plnocenné) nepřestupné jízdenky je stanovena ve výši
12 Kč
b) Cena zlevněné nepřestupné jízdenky ve výši 50 % ceny základní (plnocenné)
nepřestupné jízdenky je stanovena ve výši
6 Kč
c) Cena zlevněné nepřestupné jízdenky ve výši 25 % ceny základní (plnocenné)
nepřestupné jízdenky je stanovena ve výši
3 Kč
Nárok na jízdenku uvedenou v bodě 6.1.4 a) má:
osoba ve věku 18 – 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.
Nárok na zlevněnou jízdenku uvedenou v bodě 6.1.4 b) má:
a) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně v případě, že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné
jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území
vnějších tarifních zón,
b) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) s tím, že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné
jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území
vnějších tarifních zón,
c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo
osoba na mateřské či rodičovské dovolené, v případě, že má na Kartě aktivován
nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného)
jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů
v případě, že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón,
e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném
zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká na základě předložení průkazu, který
vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
Nárok na zlevněnou jízdenku uvedenou v bodě 6.1.4 c) má:
a) držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
b) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
c) dítě ve věku od 6 do 15 let,
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d) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
e) žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
f) osoba, která dovršila 65 let.
6.2

Přestupná jízdenka (jednotlivá integrovaná jízdenka)
Přestupná jízdenka respektive jednotlivá integrovaná jízdenka je zónově-relační
jízdenka, která platí pro přepravu všemi spoji IDPK (včetně přestupu mezi spoji
různých dopravců), které jsou zařazeny do IDPK v dané tarifní zóně.
Přestupná jízdenka zohledňuje tarifní zóny nástupní a výstupní zastávky a počet
tarifních zón projetých při přepravě mezi nástupní a výstupní zastávkou, tj. počet
povolených tarifních zón pro stanovení územní platnosti.
Cena a časová platnost přestupné jízdenky pro přepravu po území více tarifních zón
je stanovena jako součet přestupného jízdného stanoveného pro jednotlivé tarifní zóny
a to na základě počtu a parametrů základních tarifních zón potřebných pro přepravu do
zvoleného cíle a časová platnost s ohledem na parametry těchto tarifních zón.
Cena přestupné jízdenky a síťové přestupné jízdenky je vypočtena z přestupného
jízdného stanoveného pro jednotlivé tarifní zóny a kategorie cestujících v kapitole č. 3.
Při výpočtu ceny přestupné jízdenky pro jednotlivé kategorie cestujících je
respektována výše přestupného jízdného stanovená Radou města Plzně pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň s výjimkou výpočtu ceny přestupné jízdenky
a ceny síťové přestupné jízdenky pro kategorii cestujících „osoba ve věku 18 - 65 let,
která nemá nárok na žádnou slevu“.
Do ceny přestupné jízdenky (pro přepravu po území dvou až šesti tarifních zón, včetně
tarifní zóny 001 Plzeň) a síťové přestupné jízdenky (pro přepravu po území sedmi
a více tarifních zón, včetně tarifní zóny 001 Plzeň) v územním obvodu České republiky,
pro osobu ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu, je započteno
zvýhodněné přestupné jízdné, které je pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň stanoveno v bodě 3.1.3., do ceny síťové přestupné jízdenky je započteno
zvýhodněné přestupné jízdné, které je pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň stanoveno v bodě 3.1.4.
Přestupná jízdenka je prodána pro přepravu po území jedné až šesti tarifních zón.
Při prodeji přestupné jízdenky pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón je
cestujícímu prodána síťová přestupná jízdenka, která má časovou platnost maximálně
240 minut na celém území IDPK v územním obvodu České republiky včetně přepravy
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň.
Mezi IJD jsou zařazeny také přestupné jízdenky typu „V“ a „P+V“, které jsou prodávány
prostřednictvím odbavovacího zařízení ve vozidle dopravce PMDP, a.s. a platí pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň („P“) a po území vnějších tarifních zón
021, 041, 042, 061, 071, 081, 101 a 121, které jsou zařazeny do virtuální tarifní zóny
199 (dále též „V“) sousedících s vnitřní tarifní zónou 001 Plzeň („P“).
Přestupná jízdenka je prodávána také jako doplatková jízdenka v případě, že cestující
má pro přepravu po území některé tarifní zóny či zón předplatnou jízdenku (předplatné)
nebo má pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň na Kartě aktivován na
nárok na bezplatnou přepravu.
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Přestupná jízdenka je prodána cestujícímu také v případě, že se ve vozidle jiného
dopravce (než je PMDP, a.s.) zařazeného do IDPK prokáže platnou jízdenkou typu
„V“ nebo „P+V“ prodanou ve vozidle dopravce PMDP, a.s. a požádá o prodej
přestupné jízdenky pro přepravu do zastávky, která leží mimo prstenec prvních
tarifních zón (V = virtuální tarifní zóna 199) sousedících s vnitřní tarifní zónou
001 Plzeň (tj. mimo tarifní zóny 021, 041, 042, 061, 071, 081, 101 a 121).
6.2.1

6.2.2

Časová platnost přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň vozidly všech dopravců zařazených do IDPK (tj. IJD pro přepravu mezi
nástupní a výstupní zastávkou, která je na území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň) je
stanovena 30 nebo 60 minut.
Časová platnost přestupné jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón
a časová platnost přestupné jízdenky při kombinaci přepravy po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a po území vnějších tarifních zón.
Časová platnost přestupné jízdenky je stanovena počtem základních tarifních zón pro
výpočet ceny a jejich parametry stanovenými dle tarifní matice.
a) Platnost jízdenky pro přepravu po území jedné vnější tarifní zóny
60 minut
b) Platnost jízdenky pro přepravu po území dvou vnějších tarifních zón nebo pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území jedné vnější tarifní
zóny
60 minut
c) Platnost jízdenky pro přepravu po území tří vnějších tarifních zón nebo pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území dvou vnějších
tarifních zón
90 minut
d) Platnost jízdenky pro přepravu po území čtyř vnějších tarifních zón nebo pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních
zón
120 minut
e) Platnost jízdenky pro přepravu po území pěti vnějších tarifních zón nebo pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních
zón
150 minut
f) Platnost jízdenky pro přepravu po území šesti vnějších tarifních zón nebo pro
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území pěti vnějších tarifních
zón
180 minut
g) Platnost jízdenky pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (síťová
jízdenka včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
240 minut
Pro vnější tarifní zóny s parametrem 2 a 4 platí, že pro každou tarifní zónu započítanou
do ceny jízdenky je stanovena časová platnost 60 minut. Pokud je vnější tarifní zóna
s parametrem 2 nebo 4 přiřazena k vnější tarifní zóně s parametrem 0, pak je časová
platnost při započtení tarifní zóny s parametrem 0 pouze 30 minut. Časová platnost
pro jednotlivé tarifní zóny se sčítá maximálně do časové platnosti 180 minut.

Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek stanovené pro přepravu po
území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
6.3.1 Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek
a) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky s časovou platností 30 minut
je stanovena ve výši
18 Kč
b) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky s časovou platností pro dobu
60 minut je stanovena ve výši
22 Kč
6.3
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Nárok na tuto základní (plnocennou) přestupnou jízdenku má:
a) osoba ve věku od 18 do 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu,
b) osoba ve věku od 15 do 18 let, která nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou
předplatnou jízdenku (zlevněné předplatné),
c) žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, který nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou
jízdenku (zlevněné předplatné),
d) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo
osoba na mateřské či rodičovské dovolené, která nemá na Kartě aktivovánu
zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné předplatné),
e) osoba, které bylo vydáno osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
která nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku (zlevněné
předplatné).
6.4

Ceny zlevněných přestupných jízdenek stanovené pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky s časovou platností 30 minut je stanovena
ve výši
9 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky s časovou platností 60 minut je stanovena
ve výši
11 Kč
Nárok na tyto zlevněné přestupné jízdenky má:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let, které nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu,
b) osoba ve věku do 70 let pobírající starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
pokud má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň.

6.5 Ceny přestupných jízdenek stanovené pro přepravu po území vnějších tarifních zón
6.5.1 Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek
6.5.1.1 Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek pro přepravu po území
vnějších tarifních zón s parametrem 0
a) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území první
vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
12 Kč
b) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území dvou
vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
22 Kč
c) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území tří vnějších
tarifních zón je stanovena ve výši
32 Kč
d) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území čtyř
vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
42 Kč
e) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území pěti
vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
52 Kč
f) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území šesti
vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
62 Kč
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Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň) v územním obvodu České republiky je prodána síťová jízdenka, jejíž cena
je stanovena ve výši
72 Kč
6.5.1.2 Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek pro přepravu po území
vnějších tarifních zón s parametry 0, 2 a 4
a) Pro vnější tarifní zóny s parametrem 2 a 4 platí, že za každou tarifní zónu
započítanou do ceny přestupné jízdenky je započteno přestupné jízdné
stanovené ve výši 20 Kč. Pokud se vnější tarifní zóna s parametrem 2 nebo 4 při
výpočtu ceny jízdenky přiřazuje k vnější tarifní zóně s parametrem 0, pak je výše
přestupného jízdného za přepravu po území této zóny stanovena dle ustanovení
v bodě 6.5.1.1.
b) Přestupné jízdné za přepravu po území jednotlivých vnějších tarifních zón (včetně
jejich parametrů) se při výpočtu ceny přestupné jízdenky sčítá maximálně do výše
72 Kč (v případě 3 vnějších tarifních zón s parametrem 2 a jedné vnější tarifní zóny
s parametrem 0) a trasa přepravy cestujícího je limitována výčtem povolených
vnějších tarifních zón uvedených na prodané jízdence (jízdenka není síťová).
Nárok na základní přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.5.1 má:
osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.
Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 50 % ceny základní
(plnocenné) jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón
6.5.2.1 Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 50 % ceny základní
(plnocenné) jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s parametrem 0
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území jedné vnější tarifní
zóny je stanovena ve výši
6 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území dvou vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
11 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území tří vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
16 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území čtyř vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
21 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území pěti vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
26 Kč
f) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území šesti vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
31 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň) v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná
jízdenka, jejíž cena je stanovena ve výši
31 Kč
6.5.2

6.5.2.2 Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 50 % ceny základní (plnocenné)
jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s parametry 0, 2 a 4
a) Pro vnější tarifní zóny s parametrem 2 platí, že pro každou zónu započítanou do
ceny přestupné jízdenky je započteno přestupné jízdné stanovené ve výši 20 Kč.
Pro vnější tarifní zóny s parametrem 4 platí, že za každou zónu započítanou do
ceny přestupné jízdenky je započteno přestupné jízdné stanovené ve výši 10 Kč.
Pokud se vnější tarifní zóna s parametrem 2 nebo 4 přiřazuje k vnější tarifní zóně
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s parametrem 0, pak je výše přestupného jízdného za přepravu po území této
zóny stanovena dle ustanovení v bodě 6.5.2.1.
b) Přestupné jízdné za přepravu po území jednotlivých vnějších tarifních zón (včetně
jejich parametrů) se při výpočtu ceny přestupné jízdenky sčítá maximálně do
66 Kč (v případě 3 vnějších tarifních zón s parametrem 2 a jedné s parametrem 0)
a trasa přepravy cestujícího je limitována výčtem povolených vnějších tarifních zón
uvedených na prodané jízdence (jízdenka není síťová).
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.5.2 má:
a) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně,
b) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety),
c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobíráli peněžitou pomoc v mateřství nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené,
d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném
zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká na základě předložení průkazu, který
vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno,
f) osoba uvedená v bodech a) až e) má na tyto zlevněné jízdenky nárok v případě,
že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.
6.5.3

Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 25 % ceny základní
(plnocenné) jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón

6.5.3.1 Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 25 % ceny základní
(plnocenné) jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s parametrem 0
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území jedné vnější tarifní
zóny je stanovena ve výši
3 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území dvou vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
5 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území tří vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
8 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území čtyř vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
10 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území pěti vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
13 Kč
f) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území šesti vnějších tarifních
zón je stanovena ve výši
15 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
15 Kč
6.5.3.2 Ceny zlevněných přestupných jízdenek s cenou ve výši 25 % ceny základní (plnocenné)
jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s parametry 0, 2 a 4
a) Pro vnější tarifní zóny s parametrem 2 platí, že za každou zónu započítanou do
ceny přestupné jízdenky je započteno přestupné jízdné stanovené ve výši 20 Kč.
Pro vnější tarifní zóny s parametrem 4 platí, že za každou zónu započítanou do
ceny jízdenky je započteno přestupné jízdné stanovené ve výši 5 Kč. Pokud se
vnější tarifní zóna s parametrem 2 nebo 4 přiřazuje k vnější tarifní zóně
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s parametrem 0, pak je výše přestupného jízdného pro přepravu po území této
zóny stanovena dle ustanovení v bodě 6.5.3.1.
b) Přestupné jízdné za přepravu po území jednotlivých vnějších tarifních zón
(včetně jejich parametrů) se při výpočtu ceny přestupné jízdenky sčítá maximálně
do 63 Kč (v případě 3 vnějších tarifních zón s parametrem 2 a jedné s parametrem
0) a trasa přepravy cestujícího je limitována výčtem povolených vnějších tarifních
zón uvedených na prodané jízdence (jízdenka není síťová).
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.5.3 má:
a) držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
b) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
c) dítě ve věku od 6 do 15 let,
d) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
e) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
f) osoba, která dovršila věk 65 let.
6.6

6.6.1

Ceny přestupných jízdenek stanovené pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území vnějších tarifních zón s parametrem 0.
Ceny základních (plnocenných) přestupných jízdenek
a) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území první vnější tarifní zóny je stanovena ve
výši
26 Kč
b) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve
výši
36 Kč
c) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve
výši
46 Kč
d) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve
výši
56 Kč
e) Cena základní (plnocenné) přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve
výši
66 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová přestupná jízdenka, jejíž cena
je stanovena ve výši
72 Kč
Nárok na základní (plnocenné) přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.1 má:
osoba ve věku 18 - 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.
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6.6.2 Ceny zlevněných přestupných jízdenek
6.6.2.1 Cena jízdenky pro osobu s nárokem na bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a pro území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
3 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a pro území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
5 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a pro území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
8 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a pro území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
10 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a pro území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
13 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
15 Kč
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.1 má:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let v případě, že má na Kartě aktivován nárok na
bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
b) osoba, která dovršila věk 70 let v případě, že má na Kartě aktivován nárok na
bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
c) držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
d) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku.
6.6.2.2 Cena jízdenky pro osobu s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
12 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
14 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
17 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
19 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
22 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
24 Kč
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Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.2 má:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let, které nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
b) osoba ve věku od 65 do 70 let, která má na Kartě aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň.
6.6.2.3 Cena jízdenky pro osobu s nárokem na bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro území vnitřní tarifní
území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro území vnitřní tarifní
území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro území vnitřní tarifní
území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro území vnitřní tarifní
území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro území vnitřní tarifní
území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši

zóny 001 Plzeň a pro
6 Kč
zóny 001 Plzeň a pro
11 Kč
zóny 001 Plzeň a pro
16 Kč
zóny 001 Plzeň a pro
21 Kč
zóny 001 Plzeň a pro
26 Kč

Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
31 Kč
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.3 má:
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) v případě, že má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné pro
přepravu po území vnějších tarifních zón ve výši 50 % základního (plnocenného)
jízdného.
6.6.2.4 Cena jízdenky pro osobu se základním (plnocenným) jízdným pro přepravu po
území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve
výši 25 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
001 Plzeň a po území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
001 Plzeň a po území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní
001 Plzeň a pro území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
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Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka, jejíž
cena je stanovena ve výši
33 Kč
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.4 má:
a) osoba ve věku od 15 do 18 let, která nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou
předplatnou jízdenku (zlevněné předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň,
b) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo
v zahraničí, který nemá na Kartě aktivovánu zlevněnou předplatnou jízdenku
(zlevněné předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň.
c) osoba, která dovršila 65 let a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné
jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň.
6.6.2.5 Cena jízdenky pro osobu s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
15 Kč
b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
20 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
25 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
30 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území tarifní zóny 001 Plzeň
a po území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
35 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
40 Kč
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.5 má:
osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně, která má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a má aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.
6.6.2.6 Cena jízdenky pro osobu se základním (plnocenným) jízdným pro přepravu po
území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a s nárokem na zlevněné přestupné jízdné ve
výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón
a) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zón
001 Plzeň a po území první vnější tarifní zóny je stanovena ve výši
24 Kč
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b) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území dvou vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
29 Kč
c) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zón
001 Plzeň a po území tří vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
34 Kč
d) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zón
001 Plzeň a po území čtyř vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
39 Kč
e) Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území pěti vnějších tarifních zón je stanovena ve výši
44 Kč
Pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón (včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň)
v územním obvodu České republiky je prodána síťová zlevněná přestupná jízdenka,
jejíž cena je stanovena ve výši
49 Kč
Nárok na zlevněné přestupné jízdenky uvedené v bodě 6.6.2.6 má:
a) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo
osoba na mateřské či rodičovské dovolené, která má na Kartě aktivován nárok
na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného
pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
b) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů,
která má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
c) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) a nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a má na Kartě aktivován nárok na
zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro
přepravu po území vnějších tarifních zón,
d) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné
ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších
tarifních zón,
e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče nebo
obdobném zařízení, který má nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
na základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě
umístěno.
6.6.3

Ceny zlevněných síťových přestupných jízdenek
Cena zlevněné přestupné jízdenky pro přepravu po území sedmi a více tarifních zón
(síťová jízdenka, včetně vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň) v územním obvodu České
republiky je stanovena
a) ve výši 15 Kč
Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

dítě ve věku od 6 do 15 let, které má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
osoba, která dovršila věk 70 let a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
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-

držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto
držitelem,
držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku.

b) ve výši 24 Kč
Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

dítě ve věku od 6 do 15 let, které nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou
přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
osoba ve věku 65 - 70 let, která má na Kartě aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň.

c) ve výši 31 Kč
Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) s tím, že má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu
po území tarifní zóny 001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních
zón.

d) ve výši 33 Kč
Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

-

osoba ve věku od 15 do 18 let,
žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR
nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
osoba, která dovršila věk 65 let a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné
přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň.

e) ve výši 40 Kč
Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně v případě, že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné
jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu na území
vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.

f)

ve výši 49 Kč

Nárok na tuto síťovou zlevněnou přestupnou jízdenku má:
-

osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pobíráli peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, nebo osoba na
mateřské či rodičovské dovolené v případě, že má na Kartě aktivován nárok na
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-

-

-

-

6.7

zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro
přepravu po území vnějších tarifních zón,
osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů
v případě, že má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních
zón,
dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) a nemá na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu
po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a má na Kartě aktivován nárok na
zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro
přepravu po území všech tarifních zón.
osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně a nemá na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši
50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a má na Kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné
ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území všech
tarifních zón,
rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném
zařízení s tím, že nárok na slevu 50 % pro přepravu na území vnějších tarifních
zón vzniká na základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav,
ve kterém je dítě umístěno.

Uznávání integrovaných jízdních dokladů (IJD) na autobusových nočních linkách
obsluhujících města a obce v okolí města Plzně
Toto ustanovení se týká pouze nočních linek zařazených do IDPK.

6.7.1

Na nočních linkách jsou uznávány integrované jízdní doklady (IJD) pro přepravu
z vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň do vnějších tarifních zón a naopak, takto:

přestupné jízdenky a předplatné jízdenky (předplatné):
a) buď předplatná jízdenka (předplatné) pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a přestupná jízdenka pro přepravu po území 1. vnější tarifní zóny,
b) nebo přestupná jízdenka pro přepravu po území tarifní zóny 001 Plzeň
a předplatná jízdenka (předplatné) pro přepravu po území jedné vnější tarifní zóny.
6.7.3 předplatné jízdenky (předplatné):
a) buď v kombinaci předplatná jízdenka (předplatné) pro přepravu po území vnitřní
tarifní zóny 001 Plzeň a po území jedné vnější tarifní zóny,
b) nebo v kombinaci předplatná jízdenka (předplatné) pro přepravu po území výchozí
a cílové vnější tarifní zóny.
6.7.4 Při přepravě z vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň do vnějších tarifních zón nebo naopak
musí mít cestující platný jízdní doklad pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny
001 Plzeň a po území cílové/výchozí vnější tarifní zóny.
6.7.5 V ostatních případech, zde neuvedených, probíhá odbavení standardním způsobem
(např. pro přepravu pouze po území vnějších tarifních zón).
6.7.2
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7. Prokazování nároku na zlevněnou či zvýhodněnou nebo
bezplatnou přepravu
7.1

Prokazování nároku na zlevněné či zvýhodněné předplatné jízdenky (předplatné) nebo
nároku na bezplatnou přepravu
Nárok na prodej zlevněné či zvýhodněné předplatné jízdenky (předplatného) nebo
nárok na bezplatnou přepravu na území IDPK v územním obvodu České republiky
je nutno prokázat při jeho aktivaci na Kartě, pokud není stanoveno jinak.
Žákovský nebo studentský průkaz je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud
již není platný (čili průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků
nebo průkaz ISIC bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie
v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná pro prokázání nároku na
slevu z důvodu věku v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti
v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

7.2

Prokazování nároku na zlevněnou či zvýhodněnou nebo bezplatnou přepravu při jeho
aktivaci na Kartu
Nárok na poskytnutí zlevněné či zvýhodněné nebo bezplatné přepravy je při jeho
aktivaci na Kartě prokazován takto:
a) dítě ve věku od 6 do 15 let
rodným listem.
b) osoba ve věku od 15 do 18 let
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození
nebo potvrzením o studiu (elektronickým potvrzením vydaným školou, na které
studují, nebo na tiskopisu vydaném PMDP, a.s.) či platným studentským průkazem
ISIC bez teritoriálního či geografického omezení a úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
c) žák a student ve věku od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole
nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční
formě studia v ČR nebo v zahraničí
potvrzením o studiu (elektronickým potvrzením vydaným školou, na které studuje,
nebo na tiskopisu vydaném PMDP, a.s.) nebo platným studentským průkazem
ISIC bez teritoriálního či geografického omezení a úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování
podoby, jméno a příjmení a datum narození.
d) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně
rozhodnutím (např. České správy sociálního zabezpečení) o přiznání starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a úředně vydaným
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platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
e) osoba, která dovršila 65 let
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
f) osoba, která dovršila 70 let
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
g) osoba, která dovršila 70 let a je držitelem průkazu vydaného Ústředním
orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací
politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV)
nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP)
průkazem vydaným Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu
(ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických
vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP) a úředně
vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo
digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
h) držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
platným průkazem ZTP nebo ZTP/P a úředně vydaným platným identifikačním
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby,
jméno a příjmení a datum narození.
i)

dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
(tzv. zlaté Janského plakety)
průkazem vydaným Českým červeným křížem a úředně vydaným platným
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
Na aktivaci nároku na bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň,
či aktivaci nároku na zlevněnou jízdenku pro přepravu po území vnějších tarifních
zón má tato osoba nárok po předložení výše uvedených průkazů, na aktivaci
nároku na zvýhodněnou jízdenku pro přepravu po území vnějších tarifních zón
po předložení rozhodnutí (např. České správy sociálního zabezpečení) o přiznání
starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně.

j)

osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána
osvědčením válečného veterána vydaným Ministerstvem obrany České republiky
dle zvláštních předpisů a úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno
a příjmení a datum narození.

k) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek
nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené,
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potvrzením o přiznání peněžité pomoci v mateřství nebo Rozhodnutím o přiznání
rodičovského příspěvku či potvrzením od zaměstnavatele a úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
Osobě pobírající peněžitou pomoc v mateřství je nárok na slevu aktivován na dobu
2 let, osobě pobírající rodičovský příspěvek je nárok na slevu aktivován na celou
dobu pobírání příspěvku.
Osobě na mateřské či rodičovské dovolené je po předložení potvrzení od
zaměstnavatele nárok na slevu aktivován na dobu 2 let od jeho vydání.
7.3

Prokazování nároku na zvýhodněnou zaměstnaneckou síťovou předplatnou jízdenku
(zaměstnanecké předplatné) při jeho aktivaci na Kartu

a) Na zvýhodněnou zaměstnaneckou síťovou předplatnou jízdenku s časovou platností
365 dnů, uznávanou pouze ve vozidlech zajišťujících veřejnou linkovou dopravu na
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících mezi dopravcem a
Plzeňským krajem, má nárok zaměstnanec dopravce zařazeného do IDPK, který
zajišťujíce veřejnou linkovou dopravu na základě smlouvy o veřejné službě
v přepravě cestujících s Plzeňským krajem, jeho rodinní příslušníci a zaměstnanci
organizátora dopravy, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi příslušným
zaměstnavatelem a příslušným zaměstnancem.
b) Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen
předložit svou zaměstnaneckou Kartu a Karty svých rodinných příslušníků
zaměstnavateli, který provede zneplatnění zaměstnaneckého předplatného,
c) V případě, že při ukončení pracovního poměru zaměstnanec odmítne předložit Kartu
ke zneplatnění, je zaměstnavatel povinen Kartu vydanou zaměstnanci a Karty vydané
jeho rodinným příslušníkům neprodleně zneplatnit předáním informace o ukončení
pracovního poměru zaměstnance zúčtovacímu centru PMDP a.s., které provede
jejich zneplatnění zadáním Karty na blacklist.
d) Za nevyužití zvýhodněné zaměstnanecké síťové předplatné jízdenky (zvýhodněné
síťové předplatné zaměstnanecké) pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se
nevrací žádná finanční částka.
e) Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka,
registrovaný partner/ka, druh, družka, děti do skončení povinné školní docházky
a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání
studiem nebo předepsaným výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na
budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové
nebo mentální postižení trvale neschopny práce.
f) Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují také tyto kategorie dětí:
- dítě osvojené zaměstnancem,
- dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů,
- dítě manžela (manželky, druha, družky) zaměstnance žijící ve společné domácnosti,
- dítě, na něž zaměstnanec platí výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv.
g) Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem
spolu ve společné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha
(družku) může zaměstnanec určit pouze 1 osobu.
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Dopravce PMDP a.s. poskytuje zvýhodněné zaměstnanecké předplatné jízdenky
s časovou platností 365 dnů pouze pro přepravu spoji na linkách MHD po území
vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň, dle pravidel stanovených vnitřním předpisem Dopravce
PMDP a. s.
7.5 Prokazování nároku na zlevněné přestupné a nepřestupné jízdenky se slevou dle
platného cenového výměru Ministerstva financí České republiky ve vozidle dopravce
zařazeného do IDPK (kromě vozidla dopravce zajišťující provoz MHD)
7.5.1 Dopravce akceptuje prokázání věku respektive statutu studenta průkazem jím vydaným,
či prostřednictvím Karty nebo dalších čipových nosičů IJD vydaných a evidovaných
v systému Plzeňská karta, avšak cestující musí být informován (při vydání Karty,
žákovského nebo studentského průkazu, při prodeji předplatné jízdenky
(předplatného), ve smluvních přepravních podmínkách apod.), že pro případ kontroly
nároku na slevu, např. ze strany Ministerstva dopravy České republiky jakožto
subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další
cestu u jiného dopravce nebo mimo území IDPK musí mít u sebe též „obecný“
identifikační doklad (úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
průkaz ISIC bez teritoriálního či geografického omezení apod.). Neprokáže-li se
cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován ze strany kontrolora
pověřeného Ministerstvem dopravy České republiky za cestujícího bez platného
jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.).
7.5.2 Nárok na zlevněnou jízdenku a nárok na bezplatnou přepravu je při přepravní
kontrole ve vozidle dopravce zařazeného do IDPK (kromě vozidla dopravce zajišťující
provoz MHD) prokazován takto:
7.4

a) dítě ve věku 6 – 15 let
-

nárok na prodej zlevněné jízdenky ve vozidle dopravce se neprokazuje

b) osoba ve věku 15 – 18 let
-

úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
platným průkazem ISIC,
žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným navštěvovanou školou
a dopravcem,
Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného.

c) žák a student ve věku 18 – 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční
formě studia v ČR nebo v zahraničí
-

-

platným studentským průkazem ISIC,
platným žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným školou a dopravcem,
Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného.
Žákovský nebo studentský průkaz musí obsahovat následující údaje:
Jméno, příjmení, datum narození
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-

Aktuální fotografie
Název a místo školy
Platnost průkazu (dle metodického pokynu Ministerstva dopravy České republiky)
Údaje Z a Do se nevyplňují, při vyplnění, nebere na tyto údaje dopravce zřetel

d) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně
-

Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
a s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.

e) osoba, která dovršila 65 let
-

úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození
nebo Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního
(plnocenného) jízdného.

f) držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
-

platným průkazem ZTP nebo ZTP/P

g) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
(tzv. zlaté Janského plakety)
-

Kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu po území vnitřní tarifní
zóny 001 Plzeň a s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 %
základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.

h) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána
-

Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
a s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.

i)

osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek
nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené

-

Kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň
a s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního
(plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón.

j)

osoba, která dovršila 70 let, která je držitelem průkazu vydaného Ústředním
orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací
politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV)
nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP)

-

Kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu.
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k) rodič či poručník, který navštěvuje dítě umístěné v ústavu sociální péče či
obdobném zařízení
-

průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

l)

zaměstnanec veřejné osobní dopravy

-

Kartou s aktivovaným nárokem na zvýhodněnou přepravu po celém území IDPK

8. Bezplatná přeprava
Nárok na bezplatnou přepravu na území IDPK v územním obvodu České republiky je nutno
prokázat při jeho aktivaci na Kartě, pokud není v bodě 8.2 stanoveno jinak.
8.1

Ve všech tarifních zónách má nárok na bezplatnou přepravu:
a) dítě ve věku do 6 let ve všech vozových třídách. Cestující s platným jízdním
dokladem IDPK má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí ve věku do 6 let.
V případě vozidla dopravce PMDP, a.s. není počet přepravovaných dětí ve věku
do 6 let omezen.
b) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně
s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů).

8.2

Ve vnitřní tarifní zóně 001 Plzeň má nárok na bezplatnou přepravu:
a) držitel průkazu ZTP, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto
držitelem,
b) držitel průkazu ZTP/P včetně jednoho průvodce nebo jednoho psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
c) osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a má na Kartě aktivován nárok na
bezplatnou přepravu,
d) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté
Janského plakety) a má na Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
e) dítě ve věku od 6 do 15 let, splňuje-li podmínku věku, je držitelem Karty a má na
Kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu,
f) zavazadlo, s výjimkou jízdního kola a živého zvířete.

8.3

Ve vnějších tarifních zónách má nárok na bezplatnou přepravu:
osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Karty a držitelem průkazu vydaného
Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací
politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo
Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Kartě aktivován nárok
na bezplatnou přepravu.
Ve vlacích železničních dopravců zařazených do IDPK je bezplatná přeprava
dle Tarifu IDPK povolena pouze ve 2. vozové třídě.
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9. Přepravné za přepravu zavazadla
Přepravné za přepravu zavazadla na území IDPK v územním obvodu České republiky je
stanoveno jako síťové přepravné. Podrobné podmínky přepravy spoluzavazadel jsou
uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách IDPK.
9.1

Přepravné za přepravu zavazadla po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň po území
vnějších tarifních zón (kromě přepravy ve vozidlech MHD provozovaných dopravcem
PMDP, a.s.) je stanoveno pro případ přepravy
a) jízdního kola a koloběžky
20 Kč
b) zvířete bez schrány
20 Kč
c) zavazadla překračujícího rozměry uvedené v bodě 9.4 b)
20 Kč

Jízdenka pro přepravu zavazadla dle bodu 9.1 je síťová jízdenka s platností na dobu 240 minut.
9.2

Přepravné za přepravu zavazadel po území vnitřní tarifní zóny 001 Plzeň a po území
vnějších tarifních zón (kromě přepravy ve vozidlech MHD provozovaných dopravcem
PMDP, a.s.) je stanoveno pro případ přepravy
a) jízdního kola a koloběžky
40 Kč
b) zvířete bez schrány
40 Kč
c) zavazadla překračujícího rozměry uvedené v bodě 9.4 b)
40 Kč

Jízdenka pro přepravu zavazadla dle bodu 9.2 je síťová jízdenka s platností na dobu 24 hodin.
9.3

Nárok na bezplatnou přepravu ve všech tarifních zónách je stanoven pro případ přepravy:
a) dětského kočárku s dítětem,
b) jednoho páru lyží v obalu,
c) živého zvířete, pokud je po celou dobu přepravy umístěno v zavazadle
o rozměrech do (včetně) 25×40×60 cm; nárok se vztahuje na přepravu jednoho
zavazadla s živým zvířetem, popřípadě zvířaty.

9.4

Nárok na bezplatnou přepravu ve vnějších tarifních zónách respektive ve vozidle
dopravce zařazeného do IDPK (kromě vozidla dopravce PMDP, a.s.) je stanoven pro
případ přepravy:
a) snadno přenosné věci, kterou lze umístit ve vozidle dopravce na místo pod
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo dle potřeby držet na klíně
(tzv. příruční zavazadla),
b) zavazadla, které má rozměry max. 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadlo tvaru válce,
jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr
nepřesahuje 80 x 100 cm přičemž jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
c) dětského kočárku pro dítě, které je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P
d) invalidního vozíku pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P,
e) tašky na kolečkách, kterou má držitel průkazů ZTP a ZTP/P,
f) živého zvířete či zvířat ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 25 x 40
x 60 cm. Nárok se vztahuje na přepravu jedné schrány.

9.5

Není-li bezplatná přeprava zavazadla stanovena dle Tarifu IDPK, postupuje se
u bezplatné přepravy zavazadla dle smluvních přepravních podmínek dopravce
(v případě, že je dle nich na bezplatnou přepravu zavazadla nárok).
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10.
10.1

10.2

10.3
10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

11.

Vracení předplatného, přirážky a poplatky
Za nevyužité nebo částečně využité předplatné jízdenky (předplatné) se vrací pouze
poměrná část. Podmínky výpočtu a vrácení poměrné části předplatné jízdenky jsou
uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách IDPK.
V případě předplatné jízdenky (předplatného) se vracení poměrné části provádí
pouze v síti prodejních míst dopravce PMDP, a.s. na základě ověření platnosti
nevyužité předplatné jízdenky (předplatného).
Reklamace integrovaných jízdních dokladů a přirážky k ceně IJD jsou řešeny ve
Smluvních přepravních podmínkách IDPK.
Cestující, který je vyloučen z přepravy za porušení příslušných právních předpisů,
nemá nárok na vrácení ceny jízdenky.
Při přepravní kontrole je cestující povinen na výzvu pověřeného pracovníka doložit
skutečnosti, které jej opravňují k nároku na bezplatnou či zlevněnou přepravu nebo
k nároku na zlevněnou či zvýhodněnou předplatnou jízdenku. Bez doložení nároku na
bezplatnou přepravu nebo slevový či zvýhodněný integrovaný jízdní doklad nesplňuje
cestující podmínky pro bezplatnou nebo zlevněnou či zvýhodněnou přepravu.
Na výzvu pověřené osoby dopravce či organizátora (např. při přepravní kontrole)
je cestující povinen se prokázat platným jízdním dokladem (včetně jeho nosiče)
a to i v čase bezprostředně po výstupu z vozidla dopravce. Nesplní-li tuto povinnost,
je povinen zaplatit cenu jízdenky a přirážku k ceně jízdenky. Bližší podrobnosti včetně
stanovené výše přirážky k ceně jízdenky jsou uvedeny ve Smluvních přepravních
podmínkách.
Cestující, jehož Karta s aktivovanou předplatnou jízdenkou (předplatným) je v době
přepravní kontroly nefunkční (respektive kontrolní odbavovací zařízení nemá možnost
z důvodu nefunkčnosti Karty ověřit platnost IJD na Kartě), je považován za cestujícího
bez platného IJD, pokud neprokáže nárok na přepravu jinak, např. dokladem o prodeji
předplatné jízdenky (předplatného).
Dopravce může při prodeji předplatných integrovaných jízdních dokladů (IJD) účtovat
manipulační poplatek za transakci ve výši 10 Kč.

Závěrečná ustanovení

11.1 Držitel průkazu ZTP a ZTP/P nemůže být zároveň průvodcem jiného držitele průkazu
ZTP/P (tj. nemůže být ve vnějších tarifních zónách přepravován zdarma).
11.2 Předplatné jízdenky (předplatné) je možné aktivovat na místech určených provozovatelem
systému Plzeňská karta tj. dopravcem PMDP, a.s. Tato místa provozovatel systému
Plzeňská karta aktualizuje, zveřejňuje na www.pmdp.cz a označuje způsobem v místě
a čase obvyklým.
11.3 Do IDPK jsou zařazeny všechny osobní a spěšné vlaky, které přepravují cestující po
úsecích tratí na území Plzeňského kraje respektive na území IDPK v územním obvodu
České republiky.
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Do systému IDPK jsou zařazeny vlaky kategorií R, Ex a IC na trati 160 v úseku Plzeň
hlavní nádraží – Blatno u Jesenice, na trati 170 v úseku Kařez – Plzeň – Klatovy,
na trati 178 v úseku Plzeň hlavní nádraží – Mariánské Lázně, na trati 180 v úseku
Plzeň hlavní nádraží – Domažlice, na trati 183 v úseku Klatovy – Železná RudaAlžbětín a na trati 191 v úseku Plzeň hlavní nádraží – Strakonice, ve kterých může
cestující využívat integrované jízdní doklady pro přepravu po území všech tarifních
zón, kterými projíždí.
Na trati 170 v úseku Kařez – Plzeň hlavní nádraží jsou zaintegrovány pouze vlaky R a Ex
zastavující v Kařezu a v Rokycanech, v úseku Rokycany – Plzeň jsou zaintegrovány
vlaky Ex projíždějící zastávkou Kařez a zastavující v Rokycanech. Vlaky R a Ex, které
nezastavují v zastávce Kařez ani ve stanici Rokycany nejsou zaintegrovány.
V případě, že cestující chce pro přepravu ve vlacích R, Ex a IC využít na dva odlišné
tarify (např. Tarif IDPK a Tarif dopravce), lze navazovat integrované jízdní doklady
na Tarif dopravce pouze v bodech, kde vlaky dálkové dopravy zastavují pro výstup
a nástup cestujících.
S jízdenkou Turista Plzeňskem či Turista Plzeňskem a Bavorskem je možné cestovat
ve všech vlacích kategorie Os, Sp na všech tratích, ve vlacích kategorie R, Ex a IC ve
2. vozové třídě na úsecích tratí zařazených do IDPK.
11.4 Pouze na lince či linkách a spojích autobusového dopravce, které zajišťují dopravní
obslužnost jak na území Plzeňského kraje, tak na území sousedního kraje, je možné
v případě jednotlivých jízdenek souběžně uznávat jak Tarif IDPK, tak Tarif dopravce
či Tarif IDS sousedního kraje. Dopravce, který zajišťuje dopravní obslužnost na území
Plzeňského kraje, musí uznávat minimálně předplatné jízdenky (předplatné) IDPK.
Přehled linek, na nichž je souběžně uznáván v případě jednotlivých jízdenek jak Tarif
IDPK, tak Tarif dopravce či Tarif IDS platný na území sousedního kraje, je vyhlášen
a zveřejněn na webu www.idpk.cz.
11.5 Reklamaci předplatné jízdenky (předplatného) je možné uplatnit u toho dopravce nebo
prodejce, který ji prodal, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, která je předmětem reklamace. Přirážka musí být reklamována ve stejné
lhůtě, a to u subjektu, který ji uložil, pokud není shodný s dopravcem.
11.6 Tarif pro vnitřní tarifní zónu 001 Plzeň je stanoven dle Nařízení statutárního města Plzně
č. 3/2016 jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízeními statutárního města
Plzně č. 1/2017, 3/2017, 1/2018, 7/2018, 8/2018 a 2/2019 přijatých na základě
usnesení Rady města Plzně č. 777 ze dne 30. 6. 2016, č. 506 ze dne 11. 5. 2017,
č. 712 ze dne 29. 6. 2017, č. 220 ze dne 22. 2. 2018, č. 756 ze dne 28. 6. 2018,
č. 910 ze dne 23. 8. 2018 a č. 827 ze dne 20. 8. 2019, o Tarifu Integrovaného
dopravního systému na území města Plzně, kterými jsou stanoveny maximální ceny
za přepravu osob a zavazadel městskou hromadnou a příměstskou dopravou
provozovanou v rámci městské hromadné dopravy na území statutárního města Plzně.
11.7 Nedílnou součástí Tarifu a tarifních zásad Integrované dopravy Plzeňského kraje jsou
ceníky č. 1 až 6.
11.8 Tento Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje nabývají účinnosti
dnem 1. 7. 2020.
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Ceník č. 4
Počet základní
dnů jízdné
194 Kč
1
2
336 Kč
3
470 Kč
4
608 Kč
5
718 Kč
6
784 Kč
7
846 Kč
8
928 Kč
9 1 006 Kč
10 1 080 Kč
11 1 158 Kč
12 1 232 Kč
13 1 282 Kč
14 1 332 Kč
15 1 400 Kč
16 1 472 Kč
17 1 540 Kč
18 1 610 Kč
19 1 676 Kč
20 1 726 Kč
21 1 772 Kč
22 1 840 Kč
23 1 908 Kč
24 1 974 Kč
25 2 018 Kč
26 2 064 Kč
27 2 090 Kč
28 2 112 Kč
29 2 142 Kč
30 2 174 Kč
31 2 234 Kč
32 2 370 Kč
33 2 432 Kč
34 2 506 Kč
35 2 568 Kč
36 2 630 Kč
37 2 692 Kč
38 2 754 Kč
39 2 816 Kč
40 2 878 Kč
41 2 940 Kč
42 3 002 Kč
43 3 064 Kč
44 3 136 Kč
45 3 188 Kč
46 3 250 Kč
47 3 324 Kč
48 3 386 Kč
49 3 458 Kč
50 3 510 Kč
51 3 582 Kč
52 3 644 Kč
53 3 706 Kč
54 3 768 Kč
55 3 830 Kč
56 3 892 Kč
57 3 954 Kč
58 4 018 Kč
59 4 080 Kč
60 4 142 Kč
61 4 214 Kč
62 4 256 Kč
63 4 328 Kč
64 4 400 Kč
65 4 462 Kč
66 4 524 Kč
67 4 586 Kč
68 4 648 Kč
69 4 722 Kč
70 4 784 Kč
71 4 846 Kč
72 4 918 Kč
73 4 980 Kč

jízdné ve
výši 50%
97 Kč
168 Kč
235 Kč
304 Kč
359 Kč
392 Kč
423 Kč
464 Kč
503 Kč
540 Kč
579 Kč
616 Kč
641 Kč
666 Kč
700 Kč
736 Kč
770 Kč
805 Kč
838 Kč
863 Kč
886 Kč
920 Kč
954 Kč
987 Kč
1 009 Kč
1 032 Kč
1 045 Kč
1 056 Kč
1 071 Kč
1 087 Kč
1 117 Kč
1 185 Kč
1 216 Kč
1 253 Kč
1 284 Kč
1 315 Kč
1 346 Kč
1 377 Kč
1 408 Kč
1 439 Kč
1 470 Kč
1 501 Kč
1 532 Kč
1 568 Kč
1 594 Kč
1 625 Kč
1 662 Kč
1 693 Kč
1 729 Kč
1 755 Kč
1 791 Kč
1 822 Kč
1 853 Kč
1 884 Kč
1 915 Kč
1 946 Kč
1 977 Kč
2 009 Kč
2 040 Kč
2 071 Kč
2 107 Kč
2 128 Kč
2 164 Kč
2 200 Kč
2 231 Kč
2 262 Kč
2 293 Kč
2 324 Kč
2 361 Kč
2 392 Kč
2 423 Kč
2 459 Kč
2 490 Kč

jízdné ve
výši 25%
48 Kč
84 Kč
117 Kč
152 Kč
179 Kč
196 Kč
211 Kč
232 Kč
251 Kč
270 Kč
289 Kč
308 Kč
320 Kč
333 Kč
350 Kč
368 Kč
385 Kč
402 Kč
419 Kč
431 Kč
443 Kč
460 Kč
477 Kč
493 Kč
504 Kč
516 Kč
522 Kč
528 Kč
535 Kč
543 Kč
558 Kč
592 Kč
608 Kč
626 Kč
642 Kč
657 Kč
673 Kč
688 Kč
704 Kč
719 Kč
735 Kč
750 Kč
766 Kč
784 Kč
797 Kč
812 Kč
831 Kč
846 Kč
864 Kč
877 Kč
895 Kč
911 Kč
926 Kč
942 Kč
957 Kč
973 Kč
988 Kč
1 004 Kč
1 020 Kč
1 035 Kč
1 053 Kč
1 064 Kč
1 082 Kč
1 100 Kč
1 115 Kč
1 131 Kč
1 146 Kč
1 162 Kč
1 180 Kč
1 196 Kč
1 211 Kč
1 229 Kč
1 245 Kč

Počet
dnů
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

základní
jízdné
5 042 Kč
5 104 Kč
5 166 Kč
5 228 Kč
5 290 Kč
5 364 Kč
5 416 Kč
5 478 Kč
5 550 Kč
5 612 Kč
5 664 Kč
5 736 Kč
5 798 Kč
5 860 Kč
5 922 Kč
5 984 Kč
6 046 Kč
6 120 Kč
6 182 Kč
6 244 Kč
6 306 Kč
6 368 Kč
6 440 Kč
6 492 Kč
6 554 Kč
6 626 Kč
6 688 Kč
6 750 Kč
6 812 Kč
6 876 Kč
6 938 Kč
7 000 Kč
7 062 Kč
7 124 Kč
7 186 Kč
7 258 Kč
7 310 Kč
7 372 Kč
7 444 Kč
7 518 Kč
7 580 Kč
7 632 Kč
7 704 Kč
7 766 Kč
7 838 Kč
7 890 Kč
7 962 Kč
8 024 Kč
8 086 Kč
8 148 Kč
8 200 Kč
8 252 Kč
8 304 Kč
8 356 Kč
8 408 Kč
8 460 Kč
8 512 Kč
8 562 Kč
8 614 Kč
8 666 Kč
8 718 Kč
8 770 Kč
8 822 Kč
8 874 Kč
8 926 Kč
8 978 Kč
9 028 Kč
9 080 Kč
9 132 Kč
9 184 Kč
9 236 Kč
9 288 Kč
9 340 Kč

jízdné ve
výši 50%
2 521 Kč
2 552 Kč
2 583 Kč
2 614 Kč
2 645 Kč
2 682 Kč
2 708 Kč
2 739 Kč
2 775 Kč
2 806 Kč
2 832 Kč
2 868 Kč
2 899 Kč
2 930 Kč
2 961 Kč
2 992 Kč
3 023 Kč
3 060 Kč
3 091 Kč
3 122 Kč
3 153 Kč
3 184 Kč
3 220 Kč
3 246 Kč
3 277 Kč
3 313 Kč
3 344 Kč
3 375 Kč
3 406 Kč
3 438 Kč
3 469 Kč
3 500 Kč
3 531 Kč
3 562 Kč
3 593 Kč
3 629 Kč
3 655 Kč
3 686 Kč
3 722 Kč
3 759 Kč
3 790 Kč
3 816 Kč
3 852 Kč
3 883 Kč
3 919 Kč
3 945 Kč
3 981 Kč
4 012 Kč
4 043 Kč
4 074 Kč
4 100 Kč
4 126 Kč
4 152 Kč
4 178 Kč
4 204 Kč
4 230 Kč
4 256 Kč
4 281 Kč
4 307 Kč
4 333 Kč
4 359 Kč
4 385 Kč
4 411 Kč
4 437 Kč
4 463 Kč
4 489 Kč
4 514 Kč
4 540 Kč
4 566 Kč
4 592 Kč
4 618 Kč
4 644 Kč
4 670 Kč

jízdné ve
výši 25%
1 260 Kč
1 276 Kč
1 291 Kč
1 307 Kč
1 322 Kč
1 341 Kč
1 354 Kč
1 369 Kč
1 387 Kč
1 403 Kč
1 416 Kč
1 434 Kč
1 449 Kč
1 465 Kč
1 480 Kč
1 496 Kč
1 511 Kč
1 530 Kč
1 545 Kč
1 561 Kč
1 576 Kč
1 592 Kč
1 610 Kč
1 623 Kč
1 638 Kč
1 656 Kč
1 672 Kč
1 687 Kč
1 703 Kč
1 719 Kč
1 734 Kč
1 750 Kč
1 765 Kč
1 781 Kč
1 796 Kč
1 814 Kč
1 827 Kč
1 843 Kč
1 861 Kč
1 879 Kč
1 895 Kč
1 908 Kč
1 926 Kč
1 941 Kč
1 959 Kč
1 972 Kč
1 990 Kč
2 006 Kč
2 021 Kč
2 037 Kč
2 050 Kč
2 063 Kč
2 076 Kč
2 089 Kč
2 102 Kč
2 115 Kč
2 128 Kč
2 140 Kč
2 153 Kč
2 166 Kč
2 179 Kč
2 192 Kč
2 205 Kč
2 218 Kč
2 231 Kč
2 244 Kč
2 257 Kč
2 270 Kč
2 283 Kč
2 296 Kč
2 309 Kč
2 322 Kč
2 335 Kč

Počet
dnů
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

základní
jízdné
9 392 Kč
9 444 Kč
9 494 Kč
9 546 Kč
9 598 Kč
9 650 Kč
9 702 Kč
9 754 Kč
9 806 Kč
9 858 Kč
9 898 Kč
9 942 Kč
9 984 Kč
10 024 Kč
10 066 Kč
10 108 Kč
10 150 Kč
10 190 Kč
10 232 Kč
10 274 Kč
10 314 Kč
10 356 Kč
10 398 Kč
10 440 Kč
10 480 Kč
10 522 Kč
10 564 Kč
10 604 Kč
10 646 Kč
10 688 Kč
10 728 Kč
10 770 Kč
10 812 Kč
10 854 Kč
10 894 Kč
10 936 Kč
10 978 Kč
11 028 Kč
11 076 Kč
11 126 Kč
11 176 Kč
11 224 Kč
11 274 Kč
11 322 Kč
11 372 Kč
11 422 Kč
11 472 Kč
11 522 Kč
11 572 Kč
11 620 Kč
11 670 Kč
11 720 Kč
11 768 Kč
11 818 Kč
11 868 Kč
11 916 Kč
11 966 Kč
12 014 Kč
12 064 Kč
12 114 Kč
12 164 Kč
12 214 Kč
12 264 Kč
12 312 Kč
12 362 Kč
12 412 Kč
12 460 Kč
12 510 Kč
12 560 Kč
12 608 Kč
12 658 Kč
12 706 Kč
12 756 Kč

jízdné ve
výši 50%
4 696 Kč
4 722 Kč
4 747 Kč
4 773 Kč
4 799 Kč
4 825 Kč
4 851 Kč
4 877 Kč
4 903 Kč
4 929 Kč
4 949 Kč
4 971 Kč
4 992 Kč
5 012 Kč
5 033 Kč
5 054 Kč
5 075 Kč
5 095 Kč
5 116 Kč
5 137 Kč
5 157 Kč
5 178 Kč
5 199 Kč
5 220 Kč
5 240 Kč
5 261 Kč
5 282 Kč
5 302 Kč
5 323 Kč
5 344 Kč
5 364 Kč
5 385 Kč
5 406 Kč
5 427 Kč
5 447 Kč
5 468 Kč
5 489 Kč
5 514 Kč
5 538 Kč
5 563 Kč
5 588 Kč
5 612 Kč
5 637 Kč
5 661 Kč
5 686 Kč
5 711 Kč
5 736 Kč
5 761 Kč
5 786 Kč
5 810 Kč
5 835 Kč
5 860 Kč
5 884 Kč
5 909 Kč
5 934 Kč
5 958 Kč
5 983 Kč
6 007 Kč
6 032 Kč
6 057 Kč
6 082 Kč
6 107 Kč
6 132 Kč
6 156 Kč
6 181 Kč
6 206 Kč
6 230 Kč
6 255 Kč
6 280 Kč
6 304 Kč
6 329 Kč
6 353 Kč
6 378 Kč
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jízdné ve
výši 25%
2 348 Kč
2 361 Kč
2 373 Kč
2 386 Kč
2 399 Kč
2 412 Kč
2 425 Kč
2 438 Kč
2 451 Kč
2 464 Kč
2 474 Kč
2 485 Kč
2 496 Kč
2 506 Kč
2 516 Kč
2 527 Kč
2 537 Kč
2 547 Kč
2 558 Kč
2 568 Kč
2 578 Kč
2 589 Kč
2 599 Kč
2 610 Kč
2 620 Kč
2 630 Kč
2 641 Kč
2 651 Kč
2 661 Kč
2 672 Kč
2 682 Kč
2 692 Kč
2 703 Kč
2 713 Kč
2 723 Kč
2 734 Kč
2 744 Kč
2 757 Kč
2 769 Kč
2 781 Kč
2 794 Kč
2 806 Kč
2 818 Kč
2 830 Kč
2 843 Kč
2 855 Kč
2 868 Kč
2 880 Kč
2 893 Kč
2 905 Kč
2 917 Kč
2 930 Kč
2 942 Kč
2 954 Kč
2 967 Kč
2 979 Kč
2 991 Kč
3 003 Kč
3 016 Kč
3 028 Kč
3 041 Kč
3 053 Kč
3 066 Kč
3 078 Kč
3 090 Kč
3 103 Kč
3 115 Kč
3 127 Kč
3 140 Kč
3 152 Kč
3 164 Kč
3 176 Kč
3 189 Kč

Počet
dnů
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

základní
jízdné
12 806 Kč
12 856 Kč
12 906 Kč
12 956 Kč
13 004 Kč
13 054 Kč
13 104 Kč
13 152 Kč
13 202 Kč
13 252 Kč
13 300 Kč
13 350 Kč
13 398 Kč
13 448 Kč
13 498 Kč
13 548 Kč
13 598 Kč
13 648 Kč
13 696 Kč
13 746 Kč
13 796 Kč
13 844 Kč
13 894 Kč
13 944 Kč
13 992 Kč
14 042 Kč
14 090 Kč
14 140 Kč
14 192 Kč
14 240 Kč
14 290 Kč
14 340 Kč
14 388 Kč
14 438 Kč
14 488 Kč
14 536 Kč
14 586 Kč
14 636 Kč
14 684 Kč
14 734 Kč
14 782 Kč
14 834 Kč
14 884 Kč
14 932 Kč
14 982 Kč
15 032 Kč
15 080 Kč
15 130 Kč
15 180 Kč
15 228 Kč
15 278 Kč
15 328 Kč
15 366 Kč
15 406 Kč
15 444 Kč
15 484 Kč
15 524 Kč
15 562 Kč
15 602 Kč
15 640 Kč
15 678 Kč
15 718 Kč
15 758 Kč
15 796 Kč
15 836 Kč
15 876 Kč
15 914 Kč
15 954 Kč
15 992 Kč
16 030 Kč
16 070 Kč
16 108 Kč
16 148 Kč

jízdné ve
výši 50%
6 403 Kč
6 428 Kč
6 453 Kč
6 478 Kč
6 502 Kč
6 527 Kč
6 552 Kč
6 576 Kč
6 601 Kč
6 626 Kč
6 650 Kč
6 675 Kč
6 699 Kč
6 724 Kč
6 749 Kč
6 774 Kč
6 799 Kč
6 824 Kč
6 848 Kč
6 873 Kč
6 898 Kč
6 922 Kč
6 947 Kč
6 972 Kč
6 996 Kč
7 021 Kč
7 045 Kč
7 070 Kč
7 096 Kč
7 120 Kč
7 145 Kč
7 170 Kč
7 194 Kč
7 219 Kč
7 244 Kč
7 268 Kč
7 293 Kč
7 318 Kč
7 342 Kč
7 367 Kč
7 391 Kč
7 417 Kč
7 442 Kč
7 466 Kč
7 491 Kč
7 516 Kč
7 540 Kč
7 565 Kč
7 590 Kč
7 614 Kč
7 639 Kč
7 664 Kč
7 683 Kč
7 703 Kč
7 722 Kč
7 742 Kč
7 762 Kč
7 781 Kč
7 801 Kč
7 820 Kč
7 839 Kč
7 859 Kč
7 879 Kč
7 898 Kč
7 918 Kč
7 938 Kč
7 957 Kč
7 977 Kč
7 996 Kč
8 015 Kč
8 035 Kč
8 054 Kč
8 074 Kč

jízdné ve
výši 25%
3 201 Kč
3 214 Kč
3 226 Kč
3 239 Kč
3 251 Kč
3 263 Kč
3 276 Kč
3 288 Kč
3 300 Kč
3 313 Kč
3 325 Kč
3 337 Kč
3 349 Kč
3 362 Kč
3 374 Kč
3 387 Kč
3 399 Kč
3 412 Kč
3 424 Kč
3 436 Kč
3 449 Kč
3 461 Kč
3 473 Kč
3 486 Kč
3 498 Kč
3 510 Kč
3 522 Kč
3 535 Kč
3 548 Kč
3 560 Kč
3 572 Kč
3 585 Kč
3 597 Kč
3 609 Kč
3 622 Kč
3 634 Kč
3 646 Kč
3 659 Kč
3 671 Kč
3 683 Kč
3 695 Kč
3 708 Kč
3 721 Kč
3 733 Kč
3 745 Kč
3 758 Kč
3 770 Kč
3 782 Kč
3 795 Kč
3 807 Kč
3 819 Kč
3 832 Kč
3 841 Kč
3 851 Kč
3 861 Kč
3 871 Kč
3 881 Kč
3 890 Kč
3 900 Kč
3 910 Kč
3 919 Kč
3 929 Kč
3 939 Kč
3 949 Kč
3 959 Kč
3 969 Kč
3 978 Kč
3 988 Kč
3 998 Kč
4 007 Kč
4 017 Kč
4 027 Kč
4 037 Kč

Počet
dnů
293
294
295
296
297
298
299
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
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

síťové jízdné
základní
jízdné
16 188 Kč
16 226 Kč
16 266 Kč
16 306 Kč
16 344 Kč
16 382 Kč
16 422 Kč
16 460 Kč
16 500 Kč
16 538 Kč
16 578 Kč
16 618 Kč
16 656 Kč
16 696 Kč
16 734 Kč
16 772 Kč
16 812 Kč
16 852 Kč
16 890 Kč
16 930 Kč
16 970 Kč
17 008 Kč
17 048 Kč
17 086 Kč
17 124 Kč
17 164 Kč
17 202 Kč
17 242 Kč
17 282 Kč
17 320 Kč
17 360 Kč
17 400 Kč
17 438 Kč
17 478 Kč
17 516 Kč
17 554 Kč
17 594 Kč
17 632 Kč
17 672 Kč
17 712 Kč
17 750 Kč
17 790 Kč
17 830 Kč
17 868 Kč
17 906 Kč
17 946 Kč
17 984 Kč
18 024 Kč
18 064 Kč
18 102 Kč
18 142 Kč
18 180 Kč
18 220 Kč
18 258 Kč
18 296 Kč
18 336 Kč
18 376 Kč
18 414 Kč
18 454 Kč
18 494 Kč
18 532 Kč
18 572 Kč
18 610 Kč
18 648 Kč
18 688 Kč
18 726 Kč
18 766 Kč
18 806 Kč
18 844 Kč
18 884 Kč
18 924 Kč
18 962 Kč
19 000 Kč

jízdné ve
výši 50%
8 094 Kč
8 113 Kč
8 133 Kč
8 153 Kč
8 172 Kč
8 191 Kč
8 211 Kč
8 230 Kč
8 250 Kč
8 269 Kč
8 289 Kč
8 309 Kč
8 328 Kč
8 348 Kč
8 367 Kč
8 386 Kč
8 406 Kč
8 426 Kč
8 445 Kč
8 465 Kč
8 485 Kč
8 504 Kč
8 524 Kč
8 543 Kč
8 562 Kč
8 582 Kč
8 601 Kč
8 621 Kč
8 641 Kč
8 660 Kč
8 680 Kč
8 700 Kč
8 719 Kč
8 739 Kč
8 758 Kč
8 777 Kč
8 797 Kč
8 816 Kč
8 836 Kč
8 856 Kč
8 875 Kč
8 895 Kč
8 915 Kč
8 934 Kč
8 953 Kč
8 973 Kč
8 992 Kč
9 012 Kč
9 032 Kč
9 051 Kč
9 071 Kč
9 090 Kč
9 110 Kč
9 129 Kč
9 148 Kč
9 168 Kč
9 188 Kč
9 207 Kč
9 227 Kč
9 247 Kč
9 266 Kč
9 286 Kč
9 305 Kč
9 324 Kč
9 344 Kč
9 363 Kč
9 383 Kč
9 403 Kč
9 422 Kč
9 442 Kč
9 462 Kč
9 481 Kč
9 500 Kč

jízdné ve
výši 25%
4 047 Kč
4 056 Kč
4 066 Kč
4 076 Kč
4 086 Kč
4 095 Kč
4 105 Kč
4 115 Kč
4 125 Kč
4 134 Kč
4 144 Kč
4 154 Kč
4 164 Kč
4 174 Kč
4 183 Kč
4 193 Kč
4 203 Kč
4 213 Kč
4 222 Kč
4 232 Kč
4 242 Kč
4 252 Kč
4 262 Kč
4 271 Kč
4 281 Kč
4 291 Kč
4 300 Kč
4 310 Kč
4 320 Kč
4 330 Kč
4 340 Kč
4 350 Kč
4 359 Kč
4 369 Kč
4 379 Kč
4 388 Kč
4 398 Kč
4 408 Kč
4 418 Kč
4 428 Kč
4 437 Kč
4 447 Kč
4 457 Kč
4 467 Kč
4 476 Kč
4 486 Kč
4 496 Kč
4 506 Kč
4 516 Kč
4 525 Kč
4 535 Kč
4 545 Kč
4 555 Kč
4 564 Kč
4 574 Kč
4 584 Kč
4 594 Kč
4 603 Kč
4 613 Kč
4 623 Kč
4 633 Kč
4 643 Kč
4 652 Kč
4 662 Kč
4 672 Kč
4 681 Kč
4 691 Kč
4 701 Kč
4 711 Kč
4 721 Kč
4 731 Kč
4 740 Kč
4 750 Kč
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