Tarif a tarifní zásady
při nákupu předplatného mimo režim „předplatné jízdné v systému IDP“
a jednotlivého jízdného ve vozech PMDP, a.s. na území mimo zónu „001
Plzeň“ platné od 1. 1. 2016
Článek 1
1. Tento tarif stanovuje maximální ceny předplatného mimo režim „předplatné
jízdné v systému IDP“ a jednotlivého jízdného za dopravu osob a zavazadel, a
způsob jejich uplatňování v městské hromadné dopravě, provozované
v příměstské oblasti, a doplňuje Nařízení statutárního města Plzně o tarifu
integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně a Tarif a tarifní zásady
Integrované dopravy Plzeňska.
2. Příměstskou oblastí se pro účely těchto zásad rozumí tarifní zóny mimo zónu 001
Plzeň, obsluhované vozidly PMDP, a.s., přičemž tyto zóny jsou pro účely těchto
zásad považovány za jednu oblast.
3. Tento tarif a tarifní zásady neřeší časové předplatné jízdné v systému IDP.
Článek 2
Tarif předplatného jízdného pro linky PMDP mimo zónu „001 Plzeň“ obsluhující
město Starý Plzenec a obec Letkov:
Starý Plzenec
31 dnů (měsíční)
365 dnů (roční)

Letkov

Plnocenné

Zlevněné 50 %

150,00 Kč

75,00 Kč

1 320,00 Kč

660,00 Kč

Plnocenné

Zlevněné 50 %

31 dnů (měsíční)

200,00 Kč

100,00 Kč

365 dnů (roční)

1760,00 Kč

880,00 Kč

Ceny včetně 15 % DPH
1) Nosičem předplatného může být pouze Plzeňská karta nebo její mutace.
2) Výše uvedené předplatné jízdné platí pouze na linkách PMDP, a.s. na území:
- města Starý Plzenec, a to na linkách 32, 51 a N11, v úseku mezi hraniční zastávkou
zón 001 Plzeň/061 Šťáhlavy a městem Starý Plzenec. Hraniční zastávkou se rozumí
pro linku 51 „Koterov“, pro linku 32 „NC Černice“ a pro linku N11 „Mrakodrap“.

- obce Letkov, a to na linkách 12 a N11. Hraniční zastávkou se rozumí pro linku 12 „K
Bukové“, pro linku N11 „Mrakodrap“.

3) Nárok na zlevněné předplatné jízdné mají:
a. děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let)
b. žáci a studenti všech škol do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku
nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné,
vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia, kteří doložili
potvrzení o studiu na předepsaném tiskopisu PMDP (dle Smluvních
přepravních podmínek).
c. občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající
starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
4) Předplatné jízdné je možné nabíjet s volitelným počátkem platnosti.
5) Nabídka jízdného může být dočasně omezena dle podmínek uvedených ve Smluvních
přepravních podmínkách.
6) Pro přepravu na dotčených linkách PMDP nadále platí také tarif IDP
a jednotlivé jízdné PMDP pro zónu „V“.
Článek 3
1. Jízdné a přepravné pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku se stanovuje pro
dopravu ve vozidlech Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. na území
mimo tarifní zónu „001 Plzeň“.
2. Jízdné nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče
20,- Kč
3. Jízdné nepřestupné plnocenné
8,- Kč
4. Jízdné přestupné 30 minut plnocenné
8,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut plnocenné
10,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut plnocenné
16,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin plnocenné
30,- Kč
5. Jízdné nepřestupné zlevněné
4,- Kč
6. Jízdné přestupné 30 minut zlevněné
4,- Kč
Jízdné přestupné 30 minut zlevněné
4,- Kč
Jízdné přestupné 60 minut zlevněné
5,- Kč
Jízdné přestupné 180 minut zlevněné
8,- Kč
Jízdné přestupné 24 hodin zlevněné
15,- Kč
7. Jízdné přestupné 35 minut – SMS jízdenka pro zónu „V“
10,- Kč
Jízdné přestupné 65 minut – SMS jízdenka pro zónu „P+V“
38,- Kč

8. Jízdenky pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku nejsou jízdním dokladem
v IDP.
9. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné mají:
a) děti 6-15 let,
b) rodič, doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do šesti let,
c) držitel Plzeňské karty s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné, který pobírá
starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Článek 4
1. Přepravné za přepravu zavazadla (s výjimkou jízdního kola a živého zvířete) se
stanovuje ve výši
0,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče se
stanovuje ve výši
20,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola nepřestupné
8,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 30 minut
8,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 60 minut
10,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 35 minut hrazené prostřednictvím
SMS pro zónu „V“
10,- Kč
Přepravné za přepravu jízdního kola přestupné 65 minut hrazené prostřednictvím
SMS pro zónu „P+V“
38,- Kč
2. Přepravné za přepravu živého zvířete bez cestovního boxu hrazené v hotovosti u
řidiče se stanovuje
20,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete nepřestupné
4,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete přestupné 30 minut
4,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete přestupné 60 minut
5,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete přestupné 35 minut hrazené
prostřednictvím SMS pro zónu „V“
10,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete přestupné 65 minut hrazené
prostřednictvím SMS pro zónu „P+V“
38,- Kč
Článek 5
1. Nárok na bezplatnou přepravu mají:
a) dítě do 6 let,
b) držitel průkazu ZTP,
c) držitel průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se
přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
d) osoba, o které tak stanoví zákon,

e) držitel Plzeňské karty s aktivovaným bezplatným tarifem, který je občanem ČR
a dosáhl věku alespoň 70 let, nebo který je osobou s trvalým pobytem v ČR a
dosáhl věku alespoň 70 let,
f) držitel Plzeňské karty s aktivovaným bezplatným tarifem, který je držitelem
alespoň Zlaté plakety Prof. MUDr. Jana Janského.
2. Nárok na bezplatné přepravné se stanoví pro případ přepravy:
a) dětského kočárku s dítětem,
b) jednoho páru lyží v obalu,
c) jedné pojízdné tašky nebo zavazadla do rozměru 25x40x60 cm, předmětu
tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm, předmětu tvaru válce do délky 150
a průměru 20 cm; přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním
rozměrem.
d) živých zvířat, pokud po celou dobu přepravy jsou umístěny v bezpečně uzavřené a
dole nepropustné schránce (klec, koš apod.) o rozměrech do (včetně) 25×40×60 cm;
nárok se vztahuje na přepravu jedné schránky.

Článek 6
1. Přepravní kontrola prováděná pověřenou osobou dopravce a podrobnosti týkající
se prodeje jízdenek se řídí Smluvními přepravními podmínkami dopravce.
2. Počátek lhůty, který je vymezen slovem „od“ a údajem věku cestujícího, začíná již
počátkem dne, který je dnem příslušných narozenin. Konec lhůty, který je
vymezen slovem „do“ a údajem věku cestujícího, končí uplynutím dne, který
předchází dnu příslušných narozenin.
Článek 7
Tento tarif a tarifní zásady nabývají účinnosti 1. 1. 2016

