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OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tarif pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále jen tarif) vydává společnost KPT rail s.r.o.
(dále jen KPTR), IČ 07856492, k zajištění povinností dopravce stanovených § 36 a násl.
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.
2. Tarif se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.
3. Tento tarif upravuje podmínky provozování veřejné drážní osobní dopravy společností KPTR
na drahách celostátních a regionálních společností KPT rail s.r.o. Jeho ustanovení jsou
závazná pro cestující i zaměstnance dopravce.
4. Související zákony, vyhlášky a předpisy:
Obecně závazné předpisy:
• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
• vyhláška č. 175/2000 Sb., přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném
znění.
• Výměr MF ČR č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný
výměrem MF ČR č. 01/2018 - Cenový věstník Ministerstva financí ČR
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SLEVY POSKYTOVANÉ STÁTEM PRO VYBRANÉ SKUPINY CESTUJÍCÍCH 75%
Základním jízdným je plné (obyčejné) jízdné. Z jeho výše jsou odvozeny ceny za přepravu
cestujících, pro které jsou slevy z jízdného nařízeny státem. Sleva z jízdného se přiznává v rozsahu
stanoveném výměrem MF u železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě. Při použití vyšší než
2. vozové třídy zaplatí cestující obyčejné (plné) jízdné pro vyšší než 2. vozovou třídu.

1. Vymezení skupin cestujících se slevou z jízdného
Tyto slevy se vztahuj na tři skupiny cestujících s nárokem na slevu ve výši 75 % z plného
(obyčejného) jízdného:
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 v zahraničí,
c) cestující starší 65 let,
d) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
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.

2. Prokázání nároku na slevu
ad 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 (viz následující kapitola), 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).
ad 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 (viz další kapitola). Nárok lze prokázat též platným studentským
průkazem ISIC (viz příloha č. 2 tohoto metodického pokynu) bez teritoriálního či geografického
omezení.
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ad c) - cestující starší 65 let
Nárok na slevu z jízdného se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum
narození.
ad d) – cestující s průkazem ZTP a ZTP/P
Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě,
bezplatnou přepravu invalidního vozíku, bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem
průkazu ZTP/P. Průvodcem nevidomého může být také vodící pes.

3. Žákovské průkazy
Nárok na slevu z jízdného lze ve stanovených případech prokázat „žákovským průkazem“ (vzor
průkazu je uveden v příloze č. 1).
Žákovský průkaz platí od začátku školního roku do 30.9. následujícího školního roku, nebo po
dobu trvání akademického roku. Období platnosti vyznačí na průkaze škola.
V případě, že je žákovský průkaz použit k prokázání věku cestujícího spadajícího do kategorie
„cestující ve věku od 15 do 18 let“, je možné jej používat k prokázání věku (nikoliv statusu studenta)
až do 18 let a jeho platnost v tomto případě není omezena na školní rok.

4. Neplatné žákovské průkazy
Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje a
duplikáty se nevystavují.
Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo
smluvními přepravními podmínkami dopravce,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,
c) je používán bez požadované fotografie,
d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu
správnosti jeho použití,
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
f) je použit neoprávněnou osobou,
g) uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je
průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,
h) průkaz je vystaven na delší dobu, než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků
základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení aktuálního
akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz vydán na
více let),
i) student dosáhl věku, kdy ztrácí nárok na slevu z jízdného (tj. průkaz je vystaven s platností
překračující 26. narozeniny) nebo
j) nejde o originál.
Neplatný žákovský průkaz podle písmen b) až j) je pověřená osoba dopravce nebo osoba
pověřená dopravcem nebo MD (v souladu se smlouvou uzavřenou mezi MD a dopravcem)
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k provádění kontroly oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně
potvrdí.
Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo
jízdenkou se slevou bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné
jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné jízdné, a to z nástupní do cílové
stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho cestující zaplatí
přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.

Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v
ústavech na území České republiky
1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo
chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve
zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“) platí ve 2.
vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka
platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem
návštěvy, podpisem a razítkem ústavu.
2. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní
jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší
kvality. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje
ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům
dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z
nich svůj průkaz.
3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25
% obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je
uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu.
Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní
jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší
kvality.
4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu bydliště rodiče do stanice nejbližší
místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově
nejvýhodnějším.
5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní
jízdné uplatněno.

5. Poskytování slev
Dopravce může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se slevy z jízdného podle kapitoly 2 (pro
některé ze skupin cestujících, nebo pro všechny) neuplatní. Takovouto skutečnost vyznačí dopravce
ve svém jízdním řádu. Konkrétní cena jízdného, dle kilometrické vzdálenosti, je uvedena v příloze č.
4.
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6. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let ve všech vozových třídách,
b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P ve 2. vozové třídě.
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PŘÍLOHA Č. 1

Vzor Žákovského průkazu
Lícová strana:

Rubová strana
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PŘÍLOHA Č. 2

Vzor Mezinárodního průkazu studenta ISIC
A) Standardní mezinárodní průkaz ISIC
Lícová strana:

Rubová strana

B) Mezinárodní průkaz ISIC s funkcí platební karty
Lícová strana:

Rubová strana

Holografická revalidační známka

Pozn.:
Revalidační
známky
slouží
k prodloužení platnosti fyzické formy
průkazu ISIC. Známka je samodestrukční a
je na ní vždy vyznačeno datum platnosti
průkazu (měsíc/rok).

Platnost mezinárodního průkazu ISIC
Platnost ISIC je vždy uvedena na přední straně karty, přičemž v případě univerzitních/školních průkazů
ISIC je platnost každoročně prodlužována formou holografických revalidačních známek. Jedná se o
nálepku s logem ISIC a vyznačeným koncem platnosti.
V případě, že natištěná platnost je propadlá a průkaz neobsahuje revalidační známku aktuálního
školního roku (12/20xx) je průkaz neplatný!
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C) Digitální mezinárodní průkaz ISIC
1. Starší vizuál průkazu ISIC v digitální podobě
(2) Virtuální hologram

(4) Časové razítko

(1) Platnost ISIC

(3) Licenční číslo průkazu ISIC
2. Nový

vizuál

průkazu ISIC v digitální podobě
(3) Licenční číslo průkazu ISIC

(4) Časové razítko

(2) Virtuální hologram

(1) Platnost ISIC

A) Platnost ISIC – zobrazuje validitu průkazu na dané období, která je automaticky aktualizována,
pokud je studentovi prodloužen průkaz ISIC na další školní rok.
B) Virtuální hologram – složitě replikovatelný pohyblivý grafický prvek, který do značné míry
eliminuje možnost vytvoření kopie v grafických programech.
C) Licenční číslo průkazu ISIC
D) Časové razítko – informace o aktuálním datu zobrazení digitální průkazu ISIC včetně potvrzení
elektronické validity průkazu.
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3. Neplatný vizuál průkazu ISIC v digitální podobě

ČERVENÝ PRUH
s nápisem „EXPIRED“
značí, že průkaz ISIC
je neplatný.

Neplatný průkaz ISIC
vždy překryje
notifikace s informací,
že je ISIC neplatný.
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PŘÍLOHA Č. 4
Vzor Průkazu ZTP a ZTP/P
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PŘÍLOHA Č. 3

Ceník jízdného ve veřejné osobní drážní dopravě

Vzdálenost
KM
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50

Obyčejné
jízdné
20
25
30
40
50
60
70
80

Jízdné
25 %
5
6
7
10
12
15
17
20

Přepravné za kolo, psa a kočárek bez dítěte: 25,- Kč
Jízdné 25% platí pro skupiny ZTP, ZTP/P, děti 6-18, žáci 18-26 a senior 65+.
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