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“
Článek 1
1.

Tento tarif stanovuje maximální ceny předplatného mimo režim „předplatné jízdné v systému
IDP (Integrovaná doprava Plzeňska)“ 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
365 dnů

Plnocenné
150,00 Kč
1 320,00 Kč

Zlevněné 50 %
75,00 Kč
660,00 Kč

Zlevněné 75%
37,00 Kč
330,00 Kč

Letkov
Plnocenné
31 dnů
200,00 Kč
365 dnů
1760,00 Kč
Ceny včetně 10 % DPH

Zlevněné 50 %
100,00 Kč
880,00 Kč

Zlevněné 75%
50,00 Kč
440,00 Kč

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 ve výši 50% mají:
a) cestující do 65 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
4. Nárok na zlevněné předplatné jízdné ve výši 75 % mají:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let,
b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se
soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší
odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem,
které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo
mají obdobné postavení v zahraničí,
c) cestující starší 65 let.

U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných
narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin
nebo 26. narozenin, resp. ode dne 65. narozenin. U časových jízdních dokladů musí být
podmínka věku splněna po celou dobu platnosti jízdního dokladu, status studenta se
posuzuje k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu.
5. Předplatné jízdné je možné nabíjet s volitelným počátkem platnosti.
6. Podmínky pro přiznání zlevněného předplatného jízdného ve výši 50 % se řídí Smluvními
přepravními podmínkami.
7. Podmínky pro přiznání zlevněného předplatného jízdného ve výši 75 %:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let
Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku
od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno
a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím
náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo
platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty 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), avšak za
podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto
případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení,
věk a fotografie).
b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let
Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají,
obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno
a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským
průkazem ISIC a potvrzením o studiu vydaným v souladu se Smluvními přepravními
podmínkami.
c) cestující starší 65 let
Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním
dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který
obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
Pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany Ministerstva dopravy jakožto
subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu
u jiného dopravce či mimo IDP musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský
průkaz, žákovský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto
„obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi
důsledky z toho plynoucími.
8. Nabídka jízdného může být dočasně omezena dle podmínek uvedených ve Smluvních
přepravních podmínkách.
9. Pro přepravu na dotčených linkách
a jednotlivé jízdné PMDP pro zónu „V“.
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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
4. Jízdné přestupné 30 minut plnocenné
Jízdné přestupné 60 minut plnocenné
Jízdné přestupné 180 minut plnocenné
Jízdné přestupné 24 hodin plnocenné

8,- Kč
8,- Kč
12,- Kč
16,- Kč
30,- Kč

5. Jízdné nepřestupné zlevněné 50 %
6. Jízdné přestupné 30 minut zlevněné 50%
Jízdné přestupné 60 minut zlevněné 50%
Jízdné přestupné 180 minut zlevněné 50%
Jízdné přestupné 24 hodin zlevněné 50%

4,- Kč
4,- Kč
6,- Kč
8,- Kč
15,- Kč

7. Jízdné nepřestupné zlevněné 75 %
8. Jízdné přestupné 30 minut zlevněné 75%
Jízdné přestupné 60 minut zlevněné 75%
Jízdné přestupné 180 minut zlevněné 75%
Jízdné přestupné 24 hodin zlevněné 75%

2,- Kč
2,- Kč
3,- Kč
4,- Kč
7,- Kč

9. Jízdné přestupné 35 minut – SMS jízdenka pro zónu „V“
Jízdné přestupné 65 minut – SMS jízdenka pro zónu „P+V“

10,- Kč
38,- Kč

10. Jízdenky pro jednotlivou jízdu podle tohoto článku nejsou jízdním dokladem v IDP.
11. Jízdné nepřestupné hrazené v hotovosti u řidiče a SMS jízdenky jsou poskytovány pouze
v plnocenné variantě.
12. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné se slevou ve výši 50 % mají:
a) rodič, doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do šesti let,
b) držitel Plzeňské karty do 65 let, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro
invaliditu 3. stupně, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě.
13. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné se slevou ve výši 75% mají:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let,
b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se
soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší
odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem,
které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo
mají obdobné postavení v zahraničí,
c) cestující starší 65 let.
14. Prokazování nároku na slevu ve výši 75% se řídí dle článku 2, odst. 7. Pro všechny výše
uvedené kategorie zároveň platí možnost prokázání se Plzeňskou kartou či jejími mutacemi.

Článek 4
1. 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
12,- 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 přestupné 30 minut
4,- Kč
Přepravné za přepravu živého zvířete přestupné 60 minut
6,- 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, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem,
c) držitel průkazu ZTP/P, včetně jeho průvodce nebo jednoho psa, pokud se přepravují
současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku,
d) držitel Plzeňské karty, který dosáhl věku alespoň 70 let, s tím, že tento nárok vzniká jeho
aktivací na Plzeňské kartě,
e) držitel Plzeňské karty, který je držitelem alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana
Janského, s tím, že tento nárok vzniká jeho aktivací na Plzeňské kartě,
f) osoba, o které tak stanoví zákon.
2. Nárok na bezplatné přepravné se stanoví pro případ přepravy:
a) dětského kočárku s dítětem,
b) jednoho páru lyží v obalu,
c) živých zvířat, pokud jsou po celou dobu přepravy umístěna v bezpečně uzavřeném, dole
nepropustném cestovním boxu o rozměrech max. 25×40×60 cm.
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 dokument nabývá účinnosti 1. 9. 2018.

Dne: 1. 9 .2018

Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

