NOVÉ SLEVY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ,
ÚČINNÉ OD 1.9.2018
V souvislosti se zavedením nových slev ve veřejné linkové autobusové dopravě (mimo MHD)
s platností od 1.9.2018, se uznává nárok na na zlevněné jízdné pro děti, mládež, studenty a
seniory dle tohoto pokynu.
Výše slevy je jednotná, ve výši 75% z plného (obyčejného) jízdného dle schváleného ceníku,
platná na všech příměstských linkách. Slevy se nevztahují na linky, provozované v rámci
MHD.
Skupiny osob s nárokem na slevu:
a) cestující ve věku od 6 do 18 let
b) cestující 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
Pro vznik nároku na slevu je 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.

PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA SLEVU
a) Cestující ve věku od 6 do 18 let
 cestující od 6 do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují, je jim přiznána
automaticky
 cestující od 15 do 18 let prokazují nárok na slevu:
o úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození
(např. občanský průkaz, cestovní pas)
o žákovským průkazem, dosud vydávaným (i již neplatným)
 za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího
 při odbavování cestujících se nově nepřihlíží ke kolonkám Z a DO
o ISIC průkazem
 i bez validační známky na příslušný rok
 za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího
b) Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let
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platným žákovským průkazem, vyplněným dle dosavadních předpisů, který obsahuje
aktuální fotografii, jméno, příjmení, datum narození, název školy
o viz příloha č.1 žákovský průkaz
o při odbavování cestujících se nově nepřihlíží ke kolonkám Z a DO
platným ISIC průkazem – vylepena validační známka rok příslušný ro

c) Cestující starší 65 let
 průkazem občana Evropské unie (tzn. občanským průkazem, průkaz nemusí být
vydán v ČR)
 cestovním pasem
 jiným úředně vydaným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii
nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení, datum narození.
V případě všech tří kategorií lze akceptovat prokázání věku, resp. Statutu studenta průkazem
vydaným v rámci IDS Jihočeského kraje, pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného (např.
ze strany Ministerstva dopravy), musí mít cestující u sebe též „obecný“ identifikační doklad
(např. občanský průkaz, žákovský průkaz, ISIC).
Žákovské průkazy, vydané jiným dopravcem se navzájem mezi dopravci nadále uznávají.
Cestující, uplatňující nárok na slevu dle tohoto pokynu, je povinen řidiči nebo pověřené osobě
předložit identifikační průkaz k nahlédnutí tak, aby mohly být zkontrolovány údaje o věku
cestujícího, na něm uvedené.
Řidič nebo pověřená osoba nejsou v tomto případě oprávněni zjištěné údaje využívat k jinému
účelu, než je okamžité porovnání věku cestujícího s věkem pro nárok na požadovanou slevu.
V případě, že cestující nebude souhlasit s předložením průkazu řidiči nebo oprávněné osobě se
zdůvodněním např. ochrany osobních údajů, nemůže být cestujícímu sleva poskytnuta.
Tímto pokynem nejsou dotčeny další poskytované slevy, uvedené v Cenovém výměru
ministerstva financí.
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Příloha.č.1
Průkaz ISIC – umístění validační známky
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