Slevy ve veřejné linkové a železniční dopravě od 1.7.2022
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26.ledna 2022 a vydaným Cenovým výměrem MF č.02/2022 ze dne
10.února 2022 s účinností od 1.4.2022 doplněný vydaným Cenovým výměrem MF č.05/2022 účinným od
1.7.2022 jsou upraveny slevy pro vybrané kategorie cestujících:
 Cestující ve věku od 6 let do 18 let - sleva 50 % z plného (obyčejného) jízdného
 Žáků a studentů věku od 18 let do 26 let - sleva 50 % z plného (obyčejného) jízdného
 Cestujících starších 65 let - sleva 50 % z plného (obyčejného) jízdného
 Osoba invalidní ve třetím stupni - sleva 50 % z plného (obyčejného) jízdného
Slevy se nevztahují na linky provozované v rámci MHD.

Podmínky přiznání slevy
1. Cestující ve věku od 6 let do 18 let
Cestující ve věku od 6 do 15 let nárok na slevu neprokazují žádným průkazem.
Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu úředně vydaným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii, nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení, datum narození.
Druhy akceptovaných průkazů:
a) Občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas,
b) Žákovský/Studentský průkaz. Při odbavení se nepřihlíží k údajům uvedených v kolonkách „Z“ a „DO“
– údaje mohou být proškrtnuty,
c) Průkaz ISIC STUDENT, ISIC SCHOLAR,
d) Jiný průkaz vydaný dopravcem,
e) Průkaz vydaný v rámci IDS, vč. Průkazu na MHD České Budějovice.
Průkazy je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz
potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky).
Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno,
příjmení, věk, popř. datum narození a fotografie).
2. Cestující ve věku od 18 let do 26 let
Sleva je poskytována pouze cestujícím, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují
na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné školy, vysoké škole, v denní
nebo prezenční formě studia v ČR, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.
Nárok na slevu se prokazuje platným žákovským průkazem (oranžový) obsahujícím náležitosti podle
dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy.
Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.
Platný žákovský průkaz obsahuje:
- jméno a příjmení,
- aktuální fotografii,
- kolonky „Z“ a „Do“ se nevyplňují – mohou být proškrtnuty,
- průkaz musí být potvrzen školou,
- průkaz je ověřen dopravcem,
- Platnost průkazu u žáků základních škol a studentů středních škol musí být ukončena ke
dni 30.9. příslušného školního roku
Platnost průkazu nesmí překročit datum předcházející dni 26. narozenin žáka.
Platné žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz
ověřil razítkem.

3. Cestující ve věku od 65 let
Sleva je poskytována cestujícím po dovršení 65 let.
Nárok na slevu z jízdného se prokazuje vydaným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii, nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení, datum narození.
Druhy akceptovaných průkazů:
a) Občanský průkaz, nebo cestovní pas;
b) Průkaz vydaný v rámci IDS
Cestující, uplatňující nárok na slevu z plného obyčejného jízdného, je povinen řidiči, nebo pověřené osobě
dopravce, pracovníku přepravní kontroly předložit průkaz opravňující k přiznání slevy k nahlédnutí z tak,
aby mohly být zkontrolovány potřebné údaje k přiznání slevy.
Řidič, nebo pověřená osoba dopravce, pracovník přepravní kontroly, nejsou v tomto případě oprávněni
zjištěné údaje využít k jinému účelu, než je okamžité porovnání údajů k poskytnutí příslušné slevy.
V případě, že cestující odmítne nepředložit požadovaný průkaz ke kontrole řidiči, nebo pověřené osobě
dopravce, pracovníku přepravní kontroly, nebude takovému cestujícímu přiznána sleva a bude odbaven
za plné (obyčejné) jízdné stanovené tarifem dopravce.
4. Osoba invalidní ve třetím stupni
Sleva je poskytována cestujícím, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jsou
uznáni jako invalidní ve třetím stupni ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidita třetího stupně je podle výše uvedeného
zákona spojena s poklesem pracovní schopnosti pojištěnce více než o 70 %.
Nárok na slevu z jízdného se prokazuje platným potvrzením s QR kódem vydaným Českou správou
sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) na jeho osobu a pro kontrolu totožnosti dále musí cestující
předložit identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii, nebo digitální zpracování podoby, jméno
a příjmení, datum narození.
Potvrzení vydané ČSSZ má podobu:
 V papírové formě vytištěný
 v elektronické formě – fotka, či dokument PDF (uložený v mobilním zařízení apod.)
 uložený v mobilní aplikaci OneTicket
5. Rekapitulace slev poskytovaných dle Cenového výměru ve znění výměru MF 01/202x

v platném znění

Bezplatně se přepravují:
 Děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let.
 Průvodce držitele průkazu ZTP/P, nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P
 Na linkách na území Jihočeského kraje se též bezplatně přepravují držitelé průkazu člena
Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů České republiky a svazu
PTP – VTNP
 Dítě v kočárku, a to včetně kočárku

Za 50 % z plného (obyčejného) jízdného se přepravují dále:
 Rodiče, nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných
v ústavech. Nárok na slevu je z místa pobytu do místa ústavu. Sleva se prokazuje průkazem
vydaným ústavem, kde dítě je umístěno.
 Přepravné za psa

Za 25 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují dále:
 Sleva ve výši 75 % je nadále přiznána držitelům průkazu ZTP, nebo ZTP/P. Sleva se
neposkytuje držitelům průkazu TP.

Vzory platných průkazů na slevy od 1.7.2022
Žákovský průkaz – do 18 let nemusí být potvrzen školou, slouží pouze pro prokázání
věku, od 18 do 26 let musí být potvrzen školou
starý vzor

nový vzor

Průkaz ISIC Student / ISIC Scholar
Průkazy ISIC a ISIC Scholar jsou mezinárodně uznávané průkazy prokazující status držitele, že je
žák ZŠ, student víceletého gymnázia, OU, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ.
Platnost průkazu je vždy 16 měsíců (od září do konce následujícího roku) – platnost je uvedena na
lícní straně v dolní části průkazu. Platnost průkazu ISIC je možno každoročně prodlužovat tzv.
revalidační známkou (holografická samolepka s logem ISIC a vyznačeným koncem platnosti)
vylepenou na rubové straně a místě tomu určeném.
Průkaz ISIC, který má propadlou vytištěnou platnost na lícní straně a neobsahuje revalidační známku
na aktuální školní rok, je průkazem neplatným.
ISIC SCHOLAR je vydáván dětem od 6 let do 15 let.
Průkaz ISIC může obsahovat bankovní čip, nebo pokud je vydán bankou má potřebné údaje jako
bankovní karta.
Průkaz ISIC je uznáván i v digitální podobě v mobilu apod. elektronických zařízeních.
Více na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/

Starý žákovský průkaz do 15.let – nevydává se od září 2018
Tento typ průkazu, i v případě, že je neplatný, lze využít pro přiznání slevy 6 - 18 let. Průkaz musí
být čitelný, fotografie odpovídat současné podobě držitele.

Vzor průkazu ZTP, nebo ZTP/P (pro přiznání slevy na jízdné ZTP, ZTP/P)

Vzor Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu třetího stupně
(pro přiznání slevy Invalidní osoba třetího stupně)
Papírová forma – vytištěný
Elektronicky uložený v mobilním zařízení
(obrázek, PDF)

Uložený v aplikaci OneTicket

Vzor průkazu IDS JK
Tento typ průkazu lze využít pro jednotlivé jízdné pro přiznání slevy 6-18 let, nebo cestující starší
65 let.

Vzor průkazu Svaz PTP-VNTP, Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za
svobodu a Sdružení bývalých politických vězňů České republiky
Držitel průkazu má na linkách v Jihočeském kraji nárok na bezplatnou přepravu. Neplatí na linkách
320912 a na lince 320910 v úseku Tábor – Praha.
Na linkách, kde průkaz neopravňuje k bezplatné přepravě, lze průkaz využít k prokázání věku pro
cestující věku od 65 let.

