SLEVY PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET
VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ
POLOVIČNÍ JÍZDENKA
Jízdné ve výši 50 % z ceny obyčejné (plné) jízdenky se poskytuje cestujícím mladším patnácti let
na všech linkách veřejné dopravy v Česku, a to včetně železnice a většiny MHD.

NENÍ PRŮKAZ = NENÍ NÁROK NA SLEVU
Dítě ve věku nad 10 let, který si kupuje poloviční
jízdenku, je na vyžádání povinno doložit věk
průkazem s fotografií, datem narození a jménem.
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K DOLOŽENÍ VĚKU MŮŽE SLOUŽIT:
Cestovní pas.
Modrožlutý žákovský průkaz na dojíždění do školy.
Občanský průkaz - na vyžádání se vydává i mladším 15 let. Cena 50 Kč, platí 5 let.
Totoženka - vydá na počkání kancelář ČSAD nebo pokladna ČD po předložení
pasové fotografie, rodného listu dítěte a občan. průkazu zákonného zástupce (rodič).
Osobní čipová karta s vytištěným datem narození držitele (ČSAD, ČD a další).
POZOR! K uznávaným dokladům nepatří žákovské knížky, školní sešity nebo průkazy pojišťoven.

ŽÁKOVSKÁ JÍZDENKA
Jízdné ve výši 37,5 % z ceny obyčejné (plné) jízdenky se poskytuje ve veřejné dopravě pouze
pro cestu z místa bydliště do školy, a to jen časově či kilometricky nejvhodnější trasou.
 Při nákupu jízdenky je vždy a bez vyzvání

nutné předložit modrožlutý žákovský průkaz.
 Formulář průkazu zakoupíte v kanceláři
ČSAD nebo na nádraží ČD. Smí se využívat
jen tehdy, pokud je řádně vyplněný,
ověřený kanceláří dopravce a na začátku
každého školního roku potvrzený školou.
 Žák je povinen průkaz udržovat v dobrém
stavu a nepoužívat pro nákup žákovské
jízdenky pro cesty mimo trasu a dny v něm uvedené.
 Průkaz je povinné nosit také v rámci IDP u předplatného jízdného na Plz. kartě!

JÍZDENKA BEZ PŘÍSLUŠNÉHO PRŮKAZU JE NEPLATNÁ!
OD REVIZORA HROZÍ POKUTA AŽ 1000 KČ.
Kompletní informace o povinnostech cestujících a slevách
najdete v našich přepravních podmínkách, ceníku a na webových stránkách.
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