POVED
Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Jezděte výhodněji
s veřejnou dopravou Plzeňského kraje

TARIF IDP A VEŘEJNÉ
DOPRAVY
PLZEŇSKÉHO KRAJE
od 1. 9. 2018

S platností od 1. 9. 2018 zavádí stát novou výši slev pro vybrané
kategorie cestujících a mění se i věkové rozhraní vybraných
slev a způsob prokázání nároku na slevu. Nově budou:

•
•
•

děti 6 - 18 let,
studenti 18 - 26 let
důchodci starší 65 let

jezdit za 25 % základního jízdného.
Slevy se týkají jednotlivého jízdného a předplatného jízdného
ve vnějších zónách. Slevy na jednotlivém jízdném budou
poskytovány ve všech vlakových i autobusových spojích mimo
spojů linek MHD (Rokycany, Stříbro, Tachov, Domažlice,
Přeštice a Klatovy). Zlevněné jednotlivé jízdné pro uvedené
skupiny cestujících bude poskytováno i na spojích PMDP ve
vnějších zónách, a to ve vybraných distribučních kanálech.
Zlevněné jízdné pro děti a studenty se přiznává do dne, který
předchází dni 15. narozenin, 18. narozenin nebo 26. narozenin.

DĚTI 6 – 15 LET
Cestující ve věku 6 – 15 let nárok na slevu při zakoupení
jízdenky ve vozidle/na nádraží vůbec neprokazují.
Pro nahrání slevového profilu pro dítě na Plzeňskou kartu
cestující předkládají rodný list. Profil je jim na kartu nahrán
do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo do konce
platnosti Plzeňské karty.
Děti od 6 – 15 let budou v zóně 001 Plzeň přepravovány
zdarma. Nárok na bezplatnou přepravu musí mít nahraný
na Plzeňské kartě.

DĚTI 15 – 18 LET
Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na
zlevněné jednotlivé jízdné :
• úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození
(občanský průkaz aj.).
• platným žákovským průkazem,
• studentským průkazem ISIC
Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mohou prokázat také
Plzeňskou kartou s nahraným slevovým profilem student
nebo IDP 15 – 18*.

STUDENTI 18 – 26 LET
Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné studenti prokazují:

•
•

platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti
podle dosavadních právních předpisů,
platným studentským průkazem ISIC

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mohou prokázat také
Plzeňskou kartou s nahraným slevovým profilem student*.

DŮCHODCI STARŠÍ 65 LET
Nárok na zlevněné jízdné osoby starší 65 let prokazují:

•
•
•

průkazem občana Evropské unie
cestovním dokladem
jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mohou prokázat také
Plzeňskou kartou s nahraným slevovým profilem Senior 65+ a
Senior 70+*.
POZOR Cestující, kteří mají na Plzeňské kartě nahraný profil
důchodce do 70 let budou při nákupu jízdenky ve vozidle po
předložení Plzeňské karty s tímto tarifem odbaveni na
poloviční jízdné (tento profil na Plzeňské kartě jim nezaručuje
nárok na zlevněné státní jízdné).
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UPOZORNĚNÍ *Pro případ přepravní kontroly ze strany
Ministerstva dopravy nestačí k prokázání nároku na slevu
Plzeňská karta s nahraným slevovým profilem. Studenti se
musí prokázat žákovským průkazem/průkazem ISIC, děti od
15 do 18 let pak žákovským průkazem, průkazem ISIC nebo
platným identifikačním osobním dokladem. Důchodci se
musí prokázat průkazem občana Evropské unie, cestovním
dokladem nebo platným identifikačním osobním dokladem.

Leták má pouze informativní charakter. Podrobné informace
ke slevám naleznete na www.poved.cz

