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Čl. 1. Úvodní ustanovení 

 Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „Tarif 
IDSOK“) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů 
a jejich platnost v městské hromadné dopravě osob (dále jen „MHD“) na území měst 
Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Šumperk, Zábřeh, na linkách veřejné vnitrostátní 
linkové dopravy osob zařazených do IDSOK, Železnici Desná (dále jen „ŽD“) 
a v zaintegrovaných vlacích Českých drah (dále jen „ČD“) ve druhé vozové třídě kategorie 
osobní, spěšný vlak a rychlík. V kategorii rychlík platí Tarif IDSOK pouze u vlaků 
uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK. 

 Tarif IDSOK vychází ze Smluvních přepravních podmínek Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „SPP IDSOK“), vyhlášky Ministerstva 
dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 
osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“) a z aktuálního Výměru Ministerstva financí, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen „Výměr MF“). 

 Základní druhy jízdních dokladů, jejich náležitosti, prodej a platnost stanoví SPP 
IDSOK.  

 Tarif IDSOK vyhlašují všichni dopravci zapojení do IDSOK. Tarif IDSOK, jeho 
doplnění a změny vyhlašují ČD a ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen „ARRIVA MORAVA“) 
v Přepravním a tarifním věstníku. 

Nedílnou součástí Tarifu IDSOK jsou přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11. 

 

Čl. 2. Definice pojmů a tarifní zásady 

1) Tarif IDSOK je zónový a časový. 

2) Tarif IDSOK je přestupný dle podmínek definovaných tímto Tarifem IDSOK a SPP 
IDSOK. 

3) Celé území Olomouckého kraje je rozděleno do dopravně tarifních zón (dále jen 
„zóny“) označených číslem a názvem. V těchto zónách platí na linkách zařazených 
do IDSOK Tarif IDSOK. Zóny slouží k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu.  

4) Cestující je povinen mít platný jízdní doklad pro všechny zóny, kterými projíždí 
včetně zón, ve kterých nemá spoj zastávku a pouze jimi projíždí. Zakoupit na jednu 
jízdenku lze pouze zóny, které na sebe bezprostředně navazují. 

5) Jízdním dokladem je jednotlivá jízdenka, časová jízdenka a průkaz, jehož držitel má 
podle zvláštního právního předpisu, Tarifu IDSOK nebo SPP IDSOK právo 
na přepravu.  

6) Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu a jízdenka časová a SMS 
jízdenka. 

7) SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního 
zařízení ve formě SMS zprávy (dále jen „SMS jízdenka“). 

8) Časovou jízdenkou se rozumí jízdenka 1 denní, 7 denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, 
pololetní a roční. 

9) Všechny jízdenky mají vyznačenou zónovou (číslem nebo počtem) a časovou 
platnost. SMS jízdenka nemá vyznačenou zónovou platnost. 

10) Je-li jízdenka vydaná k průkazu (identifikace číslem průkazu na jízdence), 
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je nepřenosná. Pokud číslo průkazu na jízdenku nevypíše dopravce, je povinen číslo 
průkazu si na jízdenku vypsat cestující. 

11) Pokud pověřená osoba nevydá jízdenku zařízením pro výdej jízdenek, ale musí ji, 
pro poruchu zařízení, vypsat ručně, je jízdenka platná jen pro daný spoj 
a je nepřestupná. Psanou jízdenku lze vydat jen pro jednotlivou jízdu.  

12) Jízdné je cena za přepravu osob. V jízdném je zahrnuta snížená sazba DPH. 

13) Dovozné je cena za přepravu zavazadla, kola a psa, pokud tak stanoví Tarif IDSOK. 
V dovozném je zahrnuta snížená sazba DPH. 

14) TR 10 – Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel. 

Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava 

1) Ceny (jízdné a dovozné) 

Na území IDSOK platí ceníky s označením A, B, C a D. Ceník A platí na všech 
autobusových linkách uvedených v příloze č. 3 a ve vlacích ČD uvedených v příloze 
č. 3. Ceník A neplatí v samostatných zónách 1, 11, 41, 51, 61 a 71, na ŽD, a při 
zakoupení zón, kde jednou ze zón je zóna 71. Ceník B platí při zakoupení zón, kde 
aspoň jednou z těchto zón je zóna 71, ceník C platí výlučně v zóně 1, 11, 41, 51, 61 
a 71, ceník D platí na ŽD. 
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Ceník A: 

prac. dny ostatní 

dny

1 9 4 4 20 40 60 70 35 230 115

2 16 8 8 20 45 60 140 70 440 220

3 22 11 8 20 60 60 202 101 630 315

4 28 14 8 20 75 75 256 128 810 405

5 35 17 8 20 90 90 312 156 990 495

6 42 21 8 20 105 105 373 186 1190 595

7 48 24 8 20 120 120 429 214 1370 685

8 54 27 8 20 135 135 494 247 1580 790

9 62 31 8 20 180 180 562 281 1780 890

10 70 35 8 20 180 180 623 311 1970 985

11 76 38 14 20 240 240 668 334 2140 1070

12 84 42 14 20 240 240 745 372 2360 1180

13 91 45 14 20 240 240 745 372 2360 1180

14 98 49 14 20 240 240 745 372 2360 1180

15 105 52 14 20 240 240 745 372 2360 1180

16 112 56 14 20 240 240 745 372 2360 1180

17 121 60 14 20 240 240 745 372 2360 1180

18 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

19 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

20 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

21 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

22 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

23 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

24 134 67 14 20 240 240 837 418 2680 1340

občanské 

jízdné

občanské 

jízdné

zlevněné 

jízdné
zavazadlo

jízdní 

kolo

časová platnost (min)

Občanské a zlevněné jízdné v Kč

Počet 

projetých 

zón

Jednotlivá 7 denní Měsíční

občanské 

jízdné

zlevněné 

jízdné

zlevněné 

jízdné

 

 Ceník B: 

prac. dny
ostatní 

dny

71+ 1 21 10 10 20 60 80 190 95 580 290

71+ 2 28 14 14 20 65 80 260 130 790 395

71+ 3 34 17 14 20 80 80 322 161 980 490

71+ 4 40 20 14 20 95 95 376 188 1 160 580

71+ 5 47 23 14 20 110 110 432 216 1 340 670

71+ 6 54 27 14 20 125 125 493 246 1 540 770

71+ 7 60 30 14 20 140 140 549 274 1 720 860

71+ 8 66 33 14 20 155 155 614 307 1 930 965

71+9 74 37 14 20 200 200 682 341 2 130 1 065

71+10 82 41 14 20 200 200 743 371 2 320 1 160

71+11 88 44 20 20 260 260 788 394 2 490 1 245

71+12 96 48 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+13 103 51 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+14 110 55 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+15 117 58 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+16 124 62 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+17 133 66 20 20 260 260 865 432 2 710 1 355

71+18 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

71+19 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

71+ 20 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

71+ 21 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

71+ 22 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

71+ 23 146 73 20 20 260 260 957 478 3 030 1 515

zlevněné 

jízdné

občanské  

jízdné

časová platnost 

občanské  

jízdné
zavazadlo

jízdní 

kolo

zlevněné 

jízdné

Občanské a zlevněné jízdné v Kč

Zóna 

71+počet 

ostatních 

projetých 

zón

Jednotlivé 7 denní Měsíční

občanské  

jízdné

zlevněné 

jízdné
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2) Časová platnost jízdních dokladů 

7 denní jízdenka platí 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících,  

měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky 
stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech je platnost 
stanovena od počátku platnosti jízdenky do konce dne předcházejícího 
v následujícím kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje 
se dnem počátku platnosti jízdenky. 

3) Za zlevněné jízdné se přepravují: 

a) druhé dítě do 6 let, pokud pro něj doprovod požaduje samostatné místo 
k sezení a každé další dítě do 6 let v doprovodu téhož cestujícího,  

b) děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). 
Od 10 let je nutno prokázat věk dítěte průkazem vystaveným dopravcem nebo 
platným cestovním pasem dítěte či platným občanským průkazem dítěte.  

c) pes 

4) Bezplatně se přepravují: 

a) kočárek s dítětem, 

b) maximálně dvě děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let. Do tohoto počtu  
se započítává i dítě v kočárku. Děti do 6 let mohou obsadit nejvýše jedno místo 
k sezení, 

c) rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech (nutný 
platný průkaz vystavený ústavem, ve kterém je dítě umístěno a potvrzení 
o návštěvě pro zpáteční cestu dle podmínek pro zlevněnou jízdu uvedených 
v aktuálním Výměru MF). Cestující je bezplatně přepraven pouze z místa 
trvalého bydliště do místa ústavu. Cestující je povinen při předložení průkazu 
na požádání pověřené osoby prokázat osobní údaje, jinak nebude nárok 
na bezplatnou přepravu uznán. Za neplatný průkaz se považuje průkaz  
dle čl. 4., odst. 3 SPP IDSOK nebo průkaz, který byl použit na jiné trase,  
než pro kterou platí nebo při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte 
nebo potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. Za škody vzniklé 
dopravcům v IDSOK neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, 
který průkaz vydal. Ustanovení odstavce c) neplatí u MHD a u linek uvedených 
v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání časových 
jízdenek IDSOK“, 

d) držitel průkazu ZTP, držitel průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1. 
Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého 
průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Ustanovení odstavce d) neplatí 
u linek uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze 
uznávání časových jízdenek IDSOK“, 

e) kontrolní pracovníci Koordinátora Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace při provádění kontroly dopravce 
na základě průkazu pověřené osoby ke kontrole IDSOK, 

f) u ČD neplatí bezplatná přeprava dle písm. c) a d) odst. 4, tohoto článku. Tito 
cestující se přepravují dle TR 10.  

                                            
1
 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5) Dovozné za přepravu kola je 20 Kč, u ČD dle TR 10. 

6) Za přepravu cenného cestovního zavazadla dle písm. c), odst. 1) čl. 6 SPP IDSOK 
zaplatí cestující 50 Kč. 

7) K prokázání nároku na jízdné dle kategorie cestujících uvedených v písm. b), odst. 7) 
tohoto článku je vydáván průkaz IDSOK. Průkazy IDSOK vydávají dopravci ARRIVA 
MORAVA, FTL – First Transport Lines, a.s. (dále jen „FTL“), Dopravní a logistická 
společnost s.r.o., ČSAD Frýdek – Místek, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ s.r.o. Nárok na jízdné pro příslušnou kategorii cestujících uvedenou 
v písm. b), odst. 7) tohoto článku lze uplatnit pouze dle podmínek uvedených v tomto 
Tarifu IDSOK. Průkaz IDSOK neplatí pro žáky a studenty, kteří jsou přepravováni 
dle článku 5. Průkaz IDSOK taktéž neplatí pro nákup časových jízdenek 
pro samostatnou zónu 71. Pro nákup vícezónových jízdenek, kde jednou z těchto 
zón je zóna 71, platí průkaz IDSOK pouze pro kategorii cestujících Senior 65+.  
Pro nákup jízdenek pro samostatnou zónu 71 a pro nákup časových jízdenek 
občanských a zlevněných, kde jednou z těchto zón je zóna 71, platí pouze průkaz 
DPMO.  

Podmínky vydání průkazu IDSOK jsou následující: 

a) k vydání průkazu musí žadatel dopravci předložit aktuální fotografii žadatele 
rozměru 35 x 45 mm. Dále musí žadatel dopravci předložit: 

aa) dítě do 15 let rodný list nebo platný občanský průkaz nebo platný cestovní 
pas nebo platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, 

ab)  žáci a studenti od 15 do 26 let platný doklad totožnosti a potvrzení o studiu 
na aktuální školní/akademický rok, 

ac)  starobní důchodce platný doklad totožnosti a potvrzení o pobírání 
starobního důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, 

ad) invalidní důchodce platný doklad totožnosti a potvrzení o pobírání 
invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, 

ae)  občan starší 65 let platný doklad totožnosti, 

af)  občan starší 70 let platný doklad totožnosti. 

b) platnost průkazu IDSOK: 

  Kategorie cestujících Platnost 
(roky) 

děti ve věku 6 - 10 let* 3 

děti ve věku 10 - 15 let 3 

žáci a studenti ve věku 15 - 26 let (platí 
výlučně pro zóny 1, 11, 41, 51 a 61) 

 do 30. 9. 
následujícího  

roku 

starobní důchodci  neomezeně  

invalidní důchodci 1   

občané starší 70 let  neomezeně  

občané starší 70 let - Senior Pas  neomezeně  

občan starší 65 let  neomezeně 

   * pouze v zóně 41 (Prostějov)  
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c) průkaz IDSOK vyplňuje dopravce nebo jím pověřená osoba, která v průkazu 
vyplní jméno a příjmení žadatele, datum narození a platnost průkazu IDSOK, 

d) cena za vystavení průkazu IDSOK dopravcem je 40 Kč včetně DPH, 

e) průkazy, které byly vydány do 31. 7. 2011 a které nemají omezenou platnost, 
od 1. 1. 2013 neplatí a cestující si musí tento průkaz vyměnit za průkaz IDSOK 
dle podmínek uvedených v tomto Tarifu IDSOK. Průkazy vydané do 31. 7. 
2011, které mají uvedenou platnost, platí do konce této vyznačené platnosti. 
V době platnosti průkazů lze na tyto průkazy nadále uplatňovat nárok na jízdné 
dle příslušné kategorie cestujícího vyznačené na průkaze, 

f) vzor průkazu IDSOK je uveden v příloze č. 11, 

g) průkaz nečitelný, poškozený, použitý jinou osobou, než pro kterou byl vydán, 
je neplatný a bude pověřenou osobou odebrán. 

8) Placení dovozného podléhají: 

a) zavazadla o rozměrech větších než 300 x 400 x 600 mm, tvaru válce 
přesahující délku 1 500 mm a průměr 100 mm, tvaru desky přesahující 
800 x 1 000 mm x 50 mm, dětský kočárek bez dítěte,  

b) drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší jak 300 × 400 × 600 mm. 

9) Bezplatná přeprava zavazadel: 

a) ruční zavazadla uvedená v písm. a), odst. 1, čl. 6, SPP IDSOK dětské kočárky 
pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P a vozíky pro invalidy, 
držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P, 

b) nákupní tašky na kolečkách, 

c) zavazadla držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, která nepřesahují výše uvedené 
rozměry povolené k přepravě, u ČD však platí tarif TR 10. Toto ustanovení 
se nevztahuje na přepravu kol, 

d) jeden pár lyží s holemi, snowboard, sáně a boby. 

10) Za přepravu jízdního kola a cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla se u ČD platí 
dovozné dle TR 10.  

Čl. 4. Jízdné za přepravu osob, dovozné za přepravu zavazadel, slevy a bezplatná 
přeprava v zónách s provozem MHD (1,11,41,51,61,71) 

Pro zóny s provozem MHD (1 – Šumperk, 11 – Zábřeh, 41 – Prostějov,  
51 – Přerov, 61 – Hranice, 71 – Olomouc) platí ceny uvedené v ceníku C.  
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Ceník C 

 

Dovozné (Kč)

pracovní 

dny

ostatní 

dny

1 9 4 40 60 4 x x 70 35 52

11 9 4 40 60 4 x x 70 35 52

41 9 4 40 60 4 x x 70 35 x

51 10 5 40 60 5 x x 78 39 58

61 8 4 40 60 4 x x 63 31 47

14 7 40 60 7 46 23 126 63 x

18* x 50 70 x x x x x x

20** 10** 40 60 x x x x x x

*

**

Senior 

65+

občanské  

jízdné

zlevněné 

jízdné

občanské  

jízdné

71

Zóna  

číslo     

Jednotlivé (Kč) Časová platnost

minutyobčanské  

jízdné
zavazadlo

zlevněné 

jízdné

1 denní (Kč) 7 denní (Kč)

Doplňkový prodej u řidiče

zlevněné 

jízdné

SMS jízdenka

 

 

Pololetní (Kč) Roční (Kč)

1 230 115 172 x x x x x x

11 230 115 172 x x x x x x

41 230 115 x x 600 x x x x

51 250 125 187 x 710 355 532 x 300

61 200 100 150 x 500 250 375 x 300

71 350 175 x 870 900 450 x 150 300

Senior 

65+
organizace

občanské  

jízdné

zlevněné 

jízdné

Zóna  

číslo     
Senior 

65+ občané nad 70 let

Čtvrtletní (Kč)

občanské  

jízdné

zlevněné 

jízdné

Senior Pas

Měsíční (Kč)

 

 

1) Časová platnost jízdních dokladů  

1 denní jízdenka platí po dobu 24 hod od počátku platnosti jízdenky, 

7 denní jízdenka platí 7 kalendářních dnů po sobě bezprostředně následujících,  

měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky 
stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech je platnost 
měsíční jízdenky stanovena od počátku platnosti jízdenky do konce dne 
předcházejícího v následujícím kalendářním měsíci dni, který se svým číselným 
označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky, 

čtvrtletní jízdenka platí na období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je-li 
počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních 
případech je platnost čtvrtletní jízdenky stanovena od počátku platnosti jízdenky 
do konce dne předcházejícího v následujícím třetím kalendářním měsíci dni, který 
se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky, 

pololetní jízdenka platí na období šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je-li 
počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních 
případech je platnost pololetní jízdenky stanovena od počátku platnosti jízdenky do 
konce dne předcházejícího v následujícím šestém kalendářním měsíci dni, který se 
svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky, 

roční jízdenka platí na období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je-li 
počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních 
případech je platnost roční jízdenky stanovena od počátku platnosti jízdného 
do konce dne předcházejícího v následujícím dvanáctém kalendářním měsíci dni, 
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který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky, 

2) zavazadla v zónách 1, 11, 41, se přepravují za dovozné ve výši 4 Kč, v zóně 51 
ve výši 5 Kč. V zóně 61 a 71 se zavazadla přepravují za cenu jednotlivé zlevněné 
jízdenky.  

3) V zónách 1 (pouze město Šumperk) a 11 (pouze město Zábřeh) navíc platí: 

a) za zlevněné jízdné se přepravují:  

aa) žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku od 15  
do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Zlevněné jízdné 
je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či žákovského 
průkazu uvedeného v čl. 5. Žáci a studenti od 15 do 26 let mají nárok 
pouze na zlevněnou 7 denní a měsíční jízdenku. Žáci a studenti jsou 
povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou 
nepřenosné. Jízdní doklady uvedené v tomto odstavci ČD nevydávají, 
pouze je uznávají v rámci zóny 11,  

ab) starobní důchodci. Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení 
průkazu IDSOK. Starobní důchodci mají nárok pouze na zlevněnou 
7 denní a měsíční jízdenku. Starobní důchodci jsou povinni vypsat 
na jízdenku číslo průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou nepřenosné. Jízdní 
doklady uvedené v tomto odstavci ČD nevydávají, pouze je uznávají 
v rámci zóny 11,  

b) občané starší 65 let mají nárok na jízdné dle Ceníku C, kategorie Senior 65+. 
Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Cestující  
jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou 
nepřenosné, 

c) bezplatně se přepravují: všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, 

d) jízdní doklady vydané dle písmene a), c) nejsou uznávány při cestách „do“ a „z“ 
hraničních zastávek se zónami 1 a 11. 

4) V zóně 41 navíc platí: 

a) za zlevněné jízdné se přepravují: 

aa) žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku 
od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Zlevněné 
jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či 
žákovského průkazu uvedeného v čl. 5. Žáci a studenti od 15 do 26 let 
mají nárok pouze na zlevněnou 7 denní a měsíční jízdenku. Tyto jízdenky 
jsou nepřenosné,  

ab) děti od 6 do 15 let, kteří si zakupují 7 denní a měsíční jízdenku musí mít 
průkaz IDSOK. Tyto jízdenky jsou nepřenosné,  

ac) důchodci – poživatelé starobního důchodu. Zlevněné jízdné je možné 
uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou 
nepřenosné, 

ad)  osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Zlevněné jízdné 
je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK. Tyto jízdenky jsou 
nepřenosné.  

b) bezplatně se přepravují: 

ba) občané starší 70 let. Nárok na bezplatnou přepravu prokazují průkazem 
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IDSOK. Nárok na bezplatnou přepravu lze prokázat taktéž platným 
dokladem totožnosti, 

bb) všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, 

bc) na linkách MHD (seznam linek uveden v příloze č. 9) se bezplatně 
přepravují příslušníci Policie ČR a strážníci Městské policie Prostějov 
ve spojení se služebním odznakem a průkazem. 

c) ČD na zónu 41 nevydávají čtvrtletní jízdenky a jízdenky 7 denní a měsíční 
uvedené v písm. a), odst. 4), tohoto článku, pouze tyto jízdní doklady uznávají 
v rámci zóny 41. U ČD neplatí bezplatná přeprava dle písm. b), odst. 4), tohoto 
článku.  

5) V zónách 51 a 61 navíc platí: 

a) za zlevněné jízdné se přepravují žáci a studenti, mimo studentů trvale 
výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 
26. narozenin). Zlevněné jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu 
IDSOK či žákovského průkazu uvedeného v čl. 5. Žáci a studenti do 26 let mají 
nárok pouze na zlevněnou 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenku. Žáci a studenti 
jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou nepřenosné,  

b) na zlevněnou roční jízdenku ve výši 300 Kč tzv. „Senior Pas“, mají nárok 
občané nad 70 let. Jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu 
IDSOK. Tyto jízdenky jsou nepřenosné, 

c) bezplatně se přepravují: všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let,  

d) v zóně 51 a 61 mají občané starší 65 let nárok na jízdné dle Ceníku C, 
kategorie Senior 65+. Toto jízdné je možné uplatnit pouze po předložení 
průkazu IDSOK. Cestující jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu IDSOK. 
Tyto jízdenky jsou nepřenosné. 

6) V zóně 71 navíc platí: 

Časové jízdenky, s výjimkou 1 denní, jsou nepřenosné, vázané na průkaz DPMO 
nebo na platný průkaz ISIC u studentů od 15 do 26 let či žákovský průkaz. 

a) za zlevněné jízdné se přepravují: 

aa) děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 
15. narozenin). Věk je nutno prokázat průkazem s fotografií odpovídající 
skutečnosti, vystaveným dopravcem Dopravní podnik města Olomouce 
(dále jen „DPMO“) na základě žádanky podepsané zákonným zástupcem 
dítěte po předložení jakéhokoliv průkazu opatřeného fotografií dítěte nebo 
platného průkazu totožnosti zákonného zástupce. Věk dítěte lze prokázat 
i žákovským průkazem uvedeným v čl. 5. Toto ustanovení platí 
pro jízdenky 7 denní, měsíční a čtvrtletní. U jednotlivé a 1 denní jízdenky 
se dítě od 10 do 15 let může prokázat i jiným průkazem potvrzujícím nárok 
na zlevněné jízdné, 

ab) žáci a studenti, mimo studentů trvale výdělečně činných, ve věku 
od 15 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin). Žáci 
a studenti do 26 let mají nárok pouze na zlevněnou 1 denní, 7 denní, 
měsíční a čtvrtletní jízdenku. Jízdenka platí s platným průkazem ISIC nebo 
žákovským průkazem uvedeným v čl. 5 nebo s průkazem opatřeným 
aktuální fotografií, vystaveným dopravcem DPMO na základě žádanky 
potvrzené školou nebo učilištěm po předložení dokladu totožnosti. Toto 
ustanovení platí pro jízdenky 7 denní, měsíční a čtvrtletní. U 1 denní 
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jízdenky se žáci a studenti mohou prokázat i jiným průkazem potvrzujícím 
nárok na zlevněné jízdné. Platnost časových jízdenek 7 denních, 
měsíčních a čtvrtletních pro žáky ve věku od 15 do 26 let, vázaných na 
průkaz DPMO vydaný na předcházející školní rok, je omezena k 30.9., 

ac) důchodci – poživatelé starobního důchodu a osoby pobírající invalidní 
důchod pro invaliditu 3. stupně ve spojení s průkazem vystaveným 
dopravcem. Průkaz dopravce DPMO vystaví na základě předložení 
platného dokladu totožnosti, aktuální fotografie a oznámení o zvýšení 
důchodu nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení 
státního orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 
2 měsíce. Toto ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní 
jízdenky, 

ad) občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO 
na základě platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie. Toto 
ustanovení platí pro 1 denní, 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky. 
U 1 denní jízdenky lze nárok na slevu prokázat i občanským průkazem 
nebo cestovním pasem. 

b) za zlevněnou nepřenosnou pololetní jízdenku ve výši 150 Kč, tzv. „Senior Pas“ 
a za zlevněnou nepřenosnou roční jízdenku ve výši 300 Kč, tzv. „Senior Pas“ 
se přepravují:  

ba) občané starší 70 let ve spojení s průkazem vystaveným dopravcem DPMO 
po předložení platného dokladu totožnosti a aktuální fotografie,  

bb) důchodci – držitelé platných průkazů vydaných Vojenským sdružením 
rehabilitovaných ČR, držitelé osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., 
o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 
účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, 
soudního rozhodnutí podle § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních 
rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 87/1991 Sb“.), potvrzení vojenské správy pro žadatele o mimosoudní 
rehabilitaci podle zákona č. 87/1991 Sb., ve spojení s průkazem 
vystaveným dopravcem DPMO. Průkaz dopravce DPMO vystaví  
po předložení platného dokladu totožnosti, aktuální fotografie a výše 
uvedeného dokladu potvrzujícího nárok na slevu, 

c) bezplatně se přepravují:  

ca)  všechny děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, 

cb) pracovníci státního odborného dozoru v dopravě, 

d) smluvní jízdné se na základě smlouvy mezi Statutárním městem Olomoucí 
a dopravcem DPMO a ARRIVA MORAVA nebo dalšími subjekty poskytuje: 

da)  příslušníkům Policie ČR OŘ Olomouc včetně zavazadel a psů, ve spojení 
se služebním odznakem a průkazem (platí u DPMO a ARRIVA MORAVA), 

db)  strážníkům Městské policie Olomouc ve stejnokroji při výkonu služby 
včetně zavazadel a psů, ve spojení s odznakem obecní policie (platí 
u DPMO), 

dc)  pracovníkům Magistrátu města Olomouce v pracovní dny 
od 6:00 do 18:00 na základě přenosné jízdenky vydané dopravcem DPMO 
a zaměstnanecké průkazky opatřené aktuální fotografií (platí u DPMO 
a ARRIVA MORAVA),  
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dd) držiteli vydaného parkovacího lístku z podzemního parkoviště u hlavního 
nádraží ČD s dobou platnosti 60 minut od vydání (platí u DPMO 
a ARRIVA MORAVA), 

df) držiteli karty „Olomouc Region Card“ v době její platnosti (platí u DPMO), 

e) jízdné dle písm. c) a d), odst. 6), tohoto článku neplatí u ČD s výjimkou 
bezplatné přepravy pověřených osob dle podmínek definovaných zákonem 
č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění, 

f) přenosná měsíční jízdenka pro organizace se vydává organizacím na základě 
předložené žádanky v ceně 870 Kč, 

g) platnost a cena průkazu DPMO: 

  Kategorie cestujících Platnost 
(roky) 

občanská neomezeně 

děti ve věku 6 – 15 let 5 

žáci a studenti ve věku 15 - 26 let  
 do 30. 9. 

následujícího  
roku 

starobní důchodci  neomezeně  

invalidní důchodci 1   

občané starší 70 let   neomezeně  

Průkazy, které vydává DPMO, jsou v ceně 2 Kč a obaly časových jízdenek 
v ceně 6 Kč. K vydání průkazu DPMO pro kategorii „občanská“ předloží 
cestující aktuální fotografii a platný doklad totožnosti, 

h) pokud je provozován DPMO speciální cyklobus, dovozné za přepravu kola 
ve speciálním cyklobusu u DPMO je ve výši 20 Kč a lze jej zakoupit pouze 
u řidiče cyklobusu.  

i) SMS jízdenky: 

1. SMS jízdenky platí pouze na linkách DPMO uvedených v příloze č. 3 Tarifu 
IDSOK pod dopravcem DPMO. V rámci těchto linek jsou SMS jízdenky 
přestupné při dodržení časové platnosti uvedené v SMS jízdence. 
U ostatních dopravců je zakázáno k přepravě využít SMS jízdenku. 

2. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je SIM karta českých mobilních 
operátorů a aktivace služby Premium SMS ve svém mobilním komunikačním 
zařízení. 

3. Objednávku SMS jízdenky je nutné provést odesláním SMS zprávy ve tvaru 
DPMO na telefonní číslo 90206 jednotné pro všechny operátory. Přibližně 
do 2 minut po odeslání objednávky cestující obdrží SMS jízdenku. Časový 
údaj pro doručení SMS jízdenky je pouze orientační.  

4. Doručená SMS jízdenka obsahuje označení dopravce (DP m. Olomouce, 
a.s.), druh jízdenky (SMS jízdenka), údaj „Přestupní“ a cenu jízdenky, 
časovou platnost od-do (datum, hodina a minuta), upozornění „Pouze linky 
DPMO 1 až 111“, HASH kód a kontrolní kód. 

5. Za odeslání SMS zprávy definované v odst. 3 tohoto článku cestující zaplatí 
cenu podle tarifu sjednaného cestujícím u svého mobilního operátora. 

6. V případě, že SMS jízdenka není doručena, je cestující povinen si opatřit jiný 
jízdní doklad dle Tarifu IDSOK a následně uplatnit reklamaci za nedoručenou 
SMS jízdenku podle podmínek stanovených v SPP IDSOK. Nastoupí-li 
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cestující do vozidla bez přijaté a platné SMS jízdenky, je považován 
za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 

7. V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek pro více osob 
z jednoho mobilního zařízení, musí odeslat za každou osobu samostatnou 
objednávku SMS jízdenky a následně obdržet dle počtu osob stejný počet 
SMS jízdenek. 

8. V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti může cestující získat 
její duplikát v ceně 3 Kč. Pro zaslání duplikátu SMS jízdenky je nutné provést 
zaslání SMS zprávy ve tvaru DPMO na telefonní číslo 9000603. Přibližně 
do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky. Časový údaj pro doručení 
je pouze orientační. Duplikát obsahuje text „DUPLIKAT“ a dále totožné 
informace uvedené v odst. 4 tohoto článku. 

9. Zjednodušený daňový doklad k zakoupené SMS jízdence si může cestující 
vystavit v elektronické podobě na internetovém portálu smsjizdenka.dpmo.cz, 
a to nejpozději do 3 měsíců od data jejího zakoupení. 

Čl. 5. Žákovské jízdné a jízdné pro občany starší 65 let 

Ceník žákovského jízdného pro žáky do 15 let a pro žáky a studenty, včetně učňů,  
od 15 let do 26 let (dále jen „žáci“) a ceník pro občany starší 65 let. 

http://www.smsjizdenka.dpmo.cz/
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Ceník A 

7 denní Měsíční 

prac.dny
ostatní 

dny

1 3* 6* 40 60 26* 52* 86* 172* 52** 172**

2 6 12 45 60 52 105 165 330 105 330

3 8 16 60 60 75 151 236 472 151 472

4 10 21 75 75 96 192 303 607 192 607

5 13 26 90 90 117 234 371 742 234 742

6 15 31 105 105 139 279 446 892 279 892

7 18 36 120 120 160 321 513 1 027 321 1 027

8 20 40 135 135 185 370 592 1 185 370 1 185

9 23 46 180 180 210 421 667 1 335 421 1 335

10 26 52 180 180 233 467 738 1 477 467 1 477

11 28 57 240 240 250 501 802 1 605 501 1 605

12 31 63 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

13 34 68 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

14 36 73 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

15 39 78 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

16 42 84 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

17 45 90 240 240 279 558 885 1 770 558 1 770

18 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

19 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

20 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

21 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

22 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

23 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

24 50 100 240 240 313 627 1 005 2 010 627 2 010

* Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1,11,41,51,61 a 71

**Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71

*** Jízdenka není přestupná na MHD

Jednotlivé Týdenní 

časová platnost (min)
žákovské 

do 15 let

žákovské 

15-26 let

Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč

žákovské 

15-26 let***

Měsíční 

žákovské 

do 15 let***

žákovské 

do 15 let

žákovské 

15-26 let

Senior       

65 +

Senior        

65 +

Počet 

projetých 

zón

 
Ceník B 

7 denní Měsíční 

prac.dny
ostatní 

dny

71+ 1 7 15 60 80 71 142 217 434 142 434

71+ 2 10 21 65 80 97 195 296 592 195 592

71+ 3 12 25 80 80 120 241 367 734 241 734

71+ 4 14 30 95 95 141 282 434 869 282 869

71+ 5 17 35 110 110 162 324 502 1 004 324 1 004

71+ 6 19 40 125 125 184 369 577 1 154 369 1 154

71+ 7 22 45 140 140 205 411 644 1 289 411 1 289

71+ 8 24 49 155 155 230 460 723 1 447 460 1 447

71+9 27 55 200 200 255 511 798 1 597 511 1 597

71+10 30 61 200 200 278 557 869 1 739 557 1 739

71+11 32 66 260 260 295 591 933 1 867 591 1 867

71+12 35 72 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+13 38 77 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+14 40 82 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+15 43 87 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+16 46 93 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+17 49 99 260 260 324 648 1 016 2 032 648 2 032

71+18 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

71+19 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

71+ 20 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

71+ 21 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

71+ 22 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

71+ 23 54 109 260 260 358 717 1 136 2 272 717 2 272

* Nepřestupná na MHD

Senior        

65 +

Žákovské jízdné a jízdné pro seniory 65+ v Kč

Zóna 

71+počet 

ostatních 

projetých 

zón

Jednotlivé Týdenní Měsíční 

časová platnost 
žákovské 

do 15 let

žákovské 

15-26 let

žákovské 

do 15 let

žákovské 

do 15 let*

žákovské 

15-26 let*

žákovské 

15-26 let

Senior       

65 +
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Žákovské jízdné 

1) Žákovské jízdné nelze nárokovat na linkách MHD (seznam linek uveden v příloze 
č. 9). V zónách 1, 11, 41, 51, 61 a 71, kde počátek a cíl cesty je uskutečňován 
v rámci dané zóny, je žák přepravován za zlevněné jízdné dle čl. 4. 

2) Žáci, kteří cestují ze zastávky nebo do zastávky, která je hraniční k zóně 1 a 11 mají 
nárok na žákovské jízdné pro samostatnou zónu 1 a 11.  

3) Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného: 

a) nárok na žákovské jízdné mají žáci všech škol do věku 26 let, kteří plní 
povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání 
na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční 
formě studia, 

b) pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 
15. nebo 26. narozenin, 

c) žákovské jízdné je možné uplatnit pouze po předložení žákovského průkazu, 
který je rozlišen na kategorie žáků „do 15 let“ a „od 15 do 26 let“. Průkaz musí 
obsahovat následující údaje: 

ca) jméno, příjmení, datum narození žáka – vyplňuje žák, 

cb) platnost (kolonka od-do), razítko, podpis oprávněné osoby a záznamy 
dopravce – vyplňuje dopravce, 

 cc) místo trvalého pobytu žáka včetně příslušného okresu nebo místo domova 
mládeže, internátu či koleje včetně příslušného okresu (kolonka „Z“)  
- vyplňuje žák. Při nedostatku místa může žák uvést název příslušného 
okresu do kolonky „Razítko a záznamy dopravce“. Pokud žák dojíždí 
z místní části obce je povinen uvést do kolonky „Z“ název obce a dále také 
název místní části odkud dojíždí. Pokud má žák trvalé bydliště v zahraničí, 
uvede do kolonky „Z“ pohraniční přechodový bod, 

cd) místo sídla školy (kolonka „Do“) – vyplňuje žák, Do kolonky „Do“ uvede 
název obce a název místní části, kde se škola nachází. V případě studia na 
škole v zahraničí uvede žák v kolonce „Do“ pohraniční přechodový bod, 

ce) název a místo školy (kolonka „Držitel je žákem/studentem denního studia 
školy:“), vyplňuje – žák, 

cf) razítko školy, podpis oprávněné osoby, školní rok, označení způsobu 
dojíždění pomocí symbolu „kladívka“, u nového vzoru průkazu pro žáky 
od 15 od 26 let symbol So/Ne – vyplňuje škola, 

cg) aktuální fotografii žáka rozměru 35 x 45 mm – lepí dopravce, 

ch) symbol „kladívko“ - škola ponechá v případě, kdy žák dojíždí do školy 
denně v pracovní dny. V opačném případě symbol přeškrtne. U nového 
vzoru žákovského průkazu pro žáky od 15 do 26 let škola přeškrtne 
symbol So/Ne, pokud žák dojíždí denně v pracovní dny. V opačném 
případě ponechá symbol So/Ne, 

d) u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola 
každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro daný školní rok. U žáků starších 
15 let platí průkaz vždy jen jeden školní /akademický rok. U akademického roku 
platí průkaz nejpozději do 31. 10, 
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e) vyučuje-li škola pouze některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost v kolonce 
„školní rok“, 

f) dopravce po předložení řádně vyplněného a školou potvrzeného žákovského 
průkazu ověří správnost vyplněných osobních údajů. K ověření správnosti 
osobních údajů musí žák do 15 let předložit svůj rodný list nebo platný průkaz 
pojištěnce (průkaz zdravotní pojišťovny) nebo platný občanský průkaz nebo 
platný cestovní pas, žák nad 15 let platný občanský průkaz. Pokud má žák 
trvalé bydliště v zahraničí, předloží platný cestovní pas. Pokud trvalé bydliště 
žáka je jiné, než je uvedeno v občanském průkaze, musí tuto skutečnost žák 
prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo 
jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, 

g) žák ubytovaný v domově mládeže, na internátu či koleji k ověření místa domova 
mládeže, internátu či koleje předloží dopravci potvrzení ubytovatele. Pokud žák 
navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, doloží dopravci „Rozhodnutí 
Ministerstva školství“, že se jedná o studium na škole postavené na roveň 
studia na středních či vysokých školách v ČR,  

h) dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování do jiného místa než do místa 
sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další 
žákovský průkaz, 

i) žákovský průkaz a žákovské jízdenky platí po dobu školního/akademického 
roku s výjimkou měsíců července a srpna, a to z míst a do míst v něm 
uvedených. Cena průkazu je 3 Kč včetně DPH, cena za ověření průkazu je 40 
Kč včetně DPH. U ČD platí cena za průkaz a ověření průkazu dle TR 10, 

j) žákovský průkaz nevydává a neověřuje DPMO, ČSAD Frýdek – Místek. 

4) Žákovské jízdenky: 

a) žák, po předložení žákovského průkazu, je odbaven dle místa trvalého pobytu 
či místa domova mládeže, internátu nebo koleje a místa školy v zónovém tarifu, 
žákovskou jízdenku lze vydat i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy,  

b) jednotlivé žákovské jízdenky se vydávají v pracovní dny. V sobotu, neděli 
a ve svátky je možné tyto jízdenky zakoupit pouze v případě, kdy na žákovském 
průkazu je školou přeškrtnut symbol „kladívko“ nebo ponechán symbol So/Ne. 
Tato jízdenka je nepřestupná na linky MHD. Seznam linek MHD je uveden 
v příloze č. 9, 

c) týdenní jízdenka platí sedm po sobě bezprostředně následujících kalendářních 
dnů. Cena této jízdenky je stanovena na pět pracovních dnů, dopravci tento 
jízdní doklad uznávají navíc v sobotu, neděli a ve svátky. Jízdenka 
je nepřenosná, žák je povinen vypsat na jízdenku číslo žákovského průkazu 
do kolonky „číslo žák. průkazu“. Bez vyplněného čísla žákovského průkazu 
na žákovské jízdence je žákovská jízdenka neplatná, 

d) měsíční jízdenka platí ode dne začátku platnosti jeden měsíc s výjimkou měsíce 
června. Měsíční jízdenka zakoupená v měsíci červnu je platná vždy jen 
do 30. 6. Cena jízdenky je stanovena pouze na pracovní dny, dopravci navíc 
uznávají tyto jízdenky v sobotu, neděli a ve svátky. Jízdenka je nepřenosná, žák 
je povinen vypsat na jízdenku číslo žákovského průkazu do kolonky „číslo žák. 
průkazu“. Bez vyplněného čísla žákovského průkazu na žákovské jízdence 
je žákovská jízdenka neplatná,  

e) týdenní a měsíční žákovské jízdenky jsou přestupné na linky MHD uvedené 
v příloze č. 9. Na linkách MHD lze využít žákovskou jízdenku pouze z místa 
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přestupu z veřejné linkové dopravy do místa nejbližšího sídlu školy a zpět 
nebo z místa trvalého pobytu či místa domova mládeže, internátu nebo koleje 
do místa přestupu z MHD na veřejnou linkovou dopravu. Sídlo školy je uvedeno 
na žákovském průkazu, 

f) při kontrole jízdních dokladů pověřenou osobou je žák povinen předložit 
s žákovskou jízdenkou platný žákovský průkaz. 

5) Neplatné jízdenky: 

a) pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez platné 
žákovské jízdenky či žákovskou jízdenkou bez platného žákovského průkazu, 
považuje se za cestujícího bez platné jízdenky, 

b) pokud se žák při kontrole jízdních dokladů na linkách MHD neprokáže platnou 
žákovskou jízdenkou a žákovským průkazem shodného čísla, je považován 
za cestujícího bez platné jízdenky. 

 

Jízdné pro občany starší 65 let 

Pro občany starší 65 let platí jízdné dle ceníku A, B, C a D kategorie Senior 65+. Toto 
jízdné je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK a nebo průkazu DPMO. Tyto 
jízdenky jsou nepřenosné. Cestující je povinen si na jízdenku vypsat číslo průkazu pokud 
není vypsáno dopravcem.  

Čl. 6. Ceník jízdného na Železnici Desná  

1) Jízdné na zóny 1, 2, 4, 5, 100 a 110 

Ceník D 

prac. dny ostatní dny

1 9 11 4 5 40 60 70 35 230 115 4 20

2 16 18 8 9 45 60 140 70 440 220 8 20

3 22 24 11 12 60 60 202 101 630 315 8 20

4 28 30 14 15 75 75 256 128 810 405 8 20

5 35 37 17 18 90 90 312 156 990 495 8 20

6 42 44 21 22 105 105 373 186 1190 595 8 20

Počet 

zón

Jednotlivé 

zlevněné 

předpr. 

(Kč)

Jednotlivé 

zlevněné 

vlak (Kč)

7 denní 

občanské 

jízdné (kč)

Jednotlivé 

občanské 

vlak (Kč)

Jednotlivé 

občanské 

předpr. 

(Kč)

Jednotlivé 

jízdní kolo 

(Kč)

Jednotlivé 

zavazadlo 

(Kč)

  Časová platnost          v 

minutách

7 denní 

zlevněné 

jízdné (Kč)

Měsíční 

občanské 

jízdné (Kč)

Měsíční 

zlevněné 

jízdné (Kč)

 

 

prac. dny ostatní dny

1 3 6 40 60 26 52 86 172 52 172

2 6 12 45 60 52 105 165 330 105 330

3 8 16 60 60 75 151 236 472 151 472

4 10 21 75 75 96 192 303 607 192 607

5 13 26 90 90 117 234 371 742 234 742

6 15 31 105 105 139 279 446 892 279 892

           
Počet zón

Jednotlivé 

žákovské 

do 15 let 

(Kč)

Jednotlivé 

žákovské 

15-26 let 

(Kč)

Časová platnost v 

minutách 7 denní 

Senior 

65+ (Kč)

Měsíční 

Senior 

65+ (Kč)

Týdenní 

žákovské 

do 15 let 

(Kč)

Týdenní 

žákovské 

15-26 let 

(Kč)

Měsíční 

žákovské 

do 15 let 

(Kč)

Měsíční 

žákovské 

15-26 let 

(Kč)

 

 

 

2) Na ŽD jsou vydávány jízdní doklady na zóny 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 28, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 100, 110 za podmínek stanovených Tarifem IDSOK 
a SPP IDSOK. 
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3) Na ŽD (zóny 1, 2, 4, 5) dále platí: 

a) za jednotlivé zlevněné jízdné se přepravují osoby pobírající důchod starobní 
nebo plný invalidní a osoby starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod 
nebo měsíčně opakující se peněžité dávky sociální péče z důvodu sociální 
potřebnosti. Tyto jízdní doklady platí pouze na ŽD a nejsou přestupné. 
Zlevněné jízdné se nevztahuje na 7 denní a měsíční jízdenky. Nárok 
na zlevněné jízdné cestující prokazuje průkazem vystaveným ČD dle podmínek 
uvedených v TR 10 (vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 11 Tarifu IDSOK). 
Osoby pobírající důchod starobní mohou nárok na zlevněné jízdné prokázat 
také průkazem IDSOK dle čl. 3, odst. 7, 

b) za jízdné Senior 65 + jsou přepravováni občané starší 65 let. Toto jízdné 
je možné uplatnit pouze po předložení průkazu IDSOK či průkazu DPMO. 
Cestující jsou povinni vypsat na jízdenku číslo průkazu. Tyto jízdenky jsou 
nepřenosné, 

c) za úschovu zavazadel v obsazených stanicích ŽD se platí 6 Kč za kus 
a započatý den, 

d) podmínky pro uplatnění žákovského jízdného jsou uvedeny v čl. 5.  

Čl. 7. Doplňující podmínky pro výdej jízdních dokladů Českých drah 

1) ČD vydávají jízdní doklady pro zónu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 71, 75, 79, 81, 88, 97, 100, 102, 105, 110, 111, 117 
za podmínek stanovených Tarifem IDSOK a SPP IDSOK. 

2) Cestující může přepravovat dětský kočárek s dítětem dle Tarifu IDSOK bezplatně 
pouze za podmínky, že alespoň jeden cestující starší 10 let a jedoucí jako doprovod 
bude mít jízdní doklad vydaný dle Tarifu IDSOK. 

3) Pokud nejsou splněny podmínky dle odst. 2) tohoto článku je považována přeprava 
dětského kočárku za přepravu bez platného jízdního dokladu dle TR 10. 

Čl. 8. Doplňující tarifní opatření 

1) Cestující, který si zakoupí časovou jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Lipník 
nad Bečvou – Přerov pro zóny 69, 59, 55, 51 může využít pro přepravu v tomto 
úseku i jízdní doklady pro zóny 69, 54, 55, 51 a opačně. 

2) Cestující, který si zakoupí časovou jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Osek 
nad Bečvou – Přerov pro zóny 54 a 51, může využít pro přepravu v tomto úseku 
i linku 920057, jejíž trasa vede zónou 55.  

3) Cestující, který si zakoupí časovou jízdenku (7 denní, měsíční) pro úsek Líšná -
Přerov pro zóny 56, 57 a 51, může využít přestupu v Domaželicích a v Beňově, 
Prusech na linky, jejichž trasa vede zónou 55. Jedná se o linky 920007, 920008, 
920020 a 920024.  

4) Na lince 920082 u spoje č. 16 bude cestující odbaven jednozónovou jízdenkou. 

5) Časové jízdenky pro zónu 7 platí na lince 930213, spoji č. 13, i pro zastávku 
Kopřivná, obchod.  
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6) Časové jízdenky pro trasu Šumperk – Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 17 a 18  
je možno použít i na lince 930203, jejíž trasa vede zónou 12. 

7) Časové jízdenky pro trasu Šumperk – Brníčko - Dlouhomilov pro zóny 1, 12 a 17  
je možno použít i na lince 930212, jejíž trasa vede zónou 18. 

8) Pro trasu Jeseník – Černá Voda lze použít časové jízdenky (měsíční, 7 denní) 
vystavené pro zóny 31, 28, 35, 36 nebo 31, 32, 33, 34. 

9) Časové jízdenky pro zóny 31, 32, 33 a 34 lze použít také na lince 950118 u spojů 
č. 2, 4 a 218. 

10) Pro trasu Jeseník - Zlaté Hory lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené pro zóny 31, 32, 33, 30 nebo 31, 32, 29, 30. 

11) Pro trasu Jeseník - Vidnava lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené pro zóny 31, 32, 33, 34, 37 nebo 31, 28, 35, 36, 37. 

12) Dvouzónová měsíční jízdenka pro zóny 31+120 je poskytována v ceně jednozónové 
měsíční jízdenky.  

13) Časové jízdenky pro trasu Prostějov – Plumlov – Protivanov – Buková pro zóny 41, 
42, 112, 113 a 117 je možno použít i na lince 780721 na spojích, jejichž trasa vede 
zónou 48. 

14) Časové jízdenky pro trasu Prostějov – Plumlov – Drahany – Rozstání pro zóny 41, 
42, 209 a 118 je možno použít i na lince 780550 na spojích, jejichž trasa vede zónou 
48. 

15) Pro trasu Olomouc – Libina lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) vystavené 
pro zóny 71, 73, 87, 82, 84, 19 nebo 71, 73, 87, 82, 83, 19 nebo 71, 72, 81, 82, 83, 
19.  

16) Pro trasu Olomouc – Medlov lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené pro zóny 71, 72, 81, 82, 84 nebo 71, 73, 87, 82, 84. 

17) Pro trasu Olomouc – Tršice lze použít časové jízdenky (měsíční, 7 denní) vystavené 
pro zóny 71, 75, 99 nebo 71, 76, 99. 

18) Pro spojení mezi zónami 47 a 41 lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené na zóny 41, 43,45,47 nebo 41, 46, 47, 49 nebo 41, 45, 46, 47. 

19) Pro spojení mezi zónami 45 a 41 lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené na zóny 41, 43, 45 nebo 41, 45, 46.  

20) Pro spojení mezi zónami 44 a 111 lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené pro zóny 44, 116, 111 nebo 44, 117, 111. 

21) Časové jízdenky (měsíční a 7 denní) pro zóny 41, 44 lze využít na linkách 780221 
a 780120, jejichž spoje jedou přes zóny 77, 80, 46. Časové jízdenky vydané na zóny 
71 a 78 lze využít i do zastávek ležících v zóně 44. 

22) Pro spojení mezi zónami 1 a 24 lze použít časové jízdenky (měsíční a 7 denní) 
vystavené na zóny 1, 18, 19, 24 nebo 1, 12, 17, 24. 

23) Pro spojení mezi zónami 46 a 51 lze použít časové jízdenky (7 denní a měsíční) 
vystavené na zóny  46, 80, 53, 51  nebo 46, 52, 80, 51. 

Tento tarif nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2014. 

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.      


