
Ceník služeb – SMS jízdenka (platný od 1. 11. 2013) 
 

Vydavatel ceníku:   

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  

se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 303 23  

IČ 25220683, DIČ CZ25220683  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 710  

 

 

Služba                                                                     (všechny ceny jsou uvedeny včetně příslušné DPH) Cena 
služby 

SMS jízdenka p řestupní s  časovou platností 35 minut (platí v  zóně 001 Plzeň1 - vnit řní zóna P)*  20,- Kč 

SMS jízdenka p řestupní s  časovou platností 24 hodin (platí v  zóně 001 Plzeň1 - vnit řní zóna P)*  70,- Kč 

SMS jízdenka p řestupní s  časovou platností 35 minut (platí ve vn ější zón ě2 V)* 10,- Kč 

SMS jízdenka p řestupní s  časovou platností  65 minut (platí v  zóně 001 Plzeň1 a vnější zón ě2 P+V)* 38,- Kč 

Vystavení duplikátu p řestupní SMS jízdenky s  časovou platností 35 minut (platí v  zóně 001 Plzeň1 - vnit řní zóna P)*    3,- Kč 

Vystavení duplikátu p řestupní SMS jízdenky s  časovou platností 24  hodin (platí v  zóně 001 Plzeň1 - vnit řní zóna P)*    3,- Kč 

Vystavení duplikátu p řestupní SMS jízdenky s  časovou platností 35 minut (platí ve vn ější zón ě2 V)*   3,- Kč 

Vystavení duplikátu p řestupní SMS jízdenky s  časovou platností 65 minut (platí v  zóně 001 Plzeň1 a vnější zón ě2 
P+V)* 

  3,- Kč 

 
*SMS jízdenka je platná v uvedených zónách a platí pouze pro přepravu ve vozidlech městské veřejné dopravy, která provozuje společnost  

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  

Cena SMS jízdenky je stanovena na základě NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 9/2011 (O TARIFU INTEGROVANÉ 

DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ). Odeslání objednávkové SMS zprávy je pro kupujícího zpoplatněno částkou SMS 

zprávy dle tarifu mobilního operátora, kterého kupující využívá. Cena za SMS jízdenku je kupujícím hrazena postupem pro používání SMS 

služby mobilního operátora. Cena SMS jízdenky není obsažena v ceně telekomunikačních služeb poskytovaných kterýmkoli operátorem; 

operátor pouze umožňuje výběr peněz za přepravu a neposkytuje cestujícímu telekomunikační službu. Tento způsob platby jízdného je 

součástí vyúčtování zasílaného operátorem cestujícímu, ale nejde o telekomunikační službu. Platby jsou ve vyúčtování operátora uváděny 

odděleně od telekomunikačních služeb jako tzv. platby třetích stran. 

 

 
1 Podrobné informace o územním rozsahu (Integrované dopravy Plzeňska) zóny 001 Plzeň (vnitřní zóna) naleznete na www.pmdp.cz 
2 Podrobné informace o územním rozsahu (Integrované dopravy Plzeňska) vnější zóny naleznete na www.pmdp.cz nebo www.poved.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používání produktu elektronické jízdenky – SMS jízdenka je upraveno platnými Produktovými podmínkami služby SMS 

jízdenka / Obchodními podmínkami pro užívání služby SMS jízdenky a Reklamačním řádem služby SMS jízdenka, které 

jsou zveřejněny ve všech prodejních místech PMDP a na www.pmdp.cz.  

 

 

 
Schválil: 

 
Mgr. Michal Kraus, generální ředitel 

 
Podpis: 

 


