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1 Úvodní ustanovení 

1. Dopravní systém Zlínského kraje (dále jen „DSZK“) je systém veřejné osobní linkové a železniční 

dopravy spojující jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení tarifních a provozních systémů 

dopravců s cílem zajišťovat účelnou, efektivní a kvalitní obsluhu zejména na území Zlínského kraje. 

2. K Tarifu Zlínského kraje (dále jen TZK), vyhlášenému Zlínským krajem, přistupují dopravci zapojeni 

do DSZK, tzn. dopravci v závazku veřejné služby Zlínského kraje na základě dohod a smluv se 

Zlínským krajem. Seznam těchto dopravců, uznávajících TZK, je uveden v čl. 1 odst. 8 tohoto tarifu. 

3. TZK stanovuje výši jízdného a přepravného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použití, tarifní 

pravidla a další ustanovení. 

4. Tarifní podmínky TZK platí pouze pro přepravy a jízdní doklady uvedené v tomto tarifu. 

5. TZK byl schválen Radou Zlínského kraje dne 9.12.2019 

6. V cenách uváděných v českých korunách (Kč) je zahrnuta snížená sazba DPH, pokud není vysloveně 

uvedeno jinak. 

7. Seznam zapojených dopravců do DSZK: 

Veřejná osobní linková doprava (dále jen „linkoví dopravci“) 

a) KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti 

Kroměříž 

b) ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní 

oblasti Uherské Hradiště 

c) ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti 

Valašské Klobouky 

d) ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních oblastech 

Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín 

Veřejná osobní železniční doprava (dále jen „železniční dopravci“) 

e) ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 282, 283, 

300, 330, 340, 341  

f) České dráhy, a.s. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 300, 303, 

305, 323, 330, 331, 340, 341 

Pokud není v tomto tarifu uvedeno jinak, platí u výše uvedených dopravců na území Zlínského kraje 

TZK. 

2 Základní pojmy 

1. Jízdné je cena za přepravu osoby (cestujícího) 

2. Dovozné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schránky, pokud není v TZK uvedeno 

jinak. 

3. Jízdními doklady uznávanými v rámci TZK jsou: 
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a) nepřestupní papírový jízdní doklad (nepřestupní jízdenka) neumožňuje přestup mezi 

autobusy, z vlaku na autobus ani z autobusu na vlak, v rámci DSZK; 

b) přestupní papírový jízdní doklad (přestupní jízdenka) je jízdní doklad umožňující přestup mezi 

železničními dopravci, kteří jsou zapojeni do DSZK, dle podmínek stanovených TZK a Smluvními 

přepravními podmínkami Tarifu Zlínského kraje (dále jen SPP TZK); 

c) papírový časový jízdní doklad (časová jízdenka) je vícedenní jízdní doklad v papírové podobě, 

dle podmínek stanovených v tomto tarifu. Tato jízdenka je vydávána pouze jako přestupní, tzn. 

bez potřeby prokazování dalším průkazem či osobním dokladem. 

4. BČK je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná u všech linkových dopravců 

5. Elektronická peněženka (dále jen „EP“) je stav tzv. elektronických peněz zaznamenaných do 

paměti BČK. 

3 Tarifní pravidla 

1. Výše jízdného je uvedena v příloze č. 1 tohoto tarifu a stanoví se podle: 

a) tarifní vzdálenosti uvedené v jednicích; 

b) použitého druhu jízdného. 

2. Jsou stanoveny tyto druhy jízdného: 

a) základní (obyčejné) jízdné - jízdné je určeno pro všechny cestující, kteří neprokáží nárok na 

použití zvláštního jízdného podle podmínek stanovených SPP TZK a TZK. 

b) zvláštní jízdné – zlevněné jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, stanovené v souladu 

s platným Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Jízdné je určeno pro cestující, kteří 

prokáží nárok na jeho použití dle podmínek stanovených SPP TZK a TZK. 

3. Cena základního jízdného je dána součtem základní sazby a příslušného násobku ceny za každý 

tarifní kilometr (při výpočtu ceny zlevněného jízdného se cena za tarifní kilometry násobí 

procentuální výší jízdného nárokované slevy). Při platbě v hotovosti je zaokrouhlena na celé Kč 

dolů. Při platbě BČK je cena zaokrouhlena na desetihaléře – platí ode dne vyhlášení. 

4. Úhrada ceny za jednotlivé jízdný doklady je možná výhradně prostřednictvím hotovostních 

finančních prostředků, pokud není v TZK uvedeno jinak. 

5. Ve veřejné osobní linkové dopravě lze za jednotlivé jízdný doklady platit také prostřednictvím EP 

se slevou ze základního jízdného dle ceníku č. 1c, který je uveden v příloze č. 1 TZK – platí ode dne 

vyhlášení. 

4 Veřejná osobní linková doprava 

1. Základní jízdné je cena za přepravu cestujících, u linkových dopravců, kteří neuplatňují nárok na 

zvláštní jízdné. 

2. Ve veřejné osobní linkové dopravě v DSZK se uznává pouze nepřestupní jízdenka definovaná v čl. 

2, odst. 3a TZK. 

3. Základní jízdné, stejně tak jako zvláštní jízdné platí ve vnitrokrajských relacích na území Zlínského 

kraje a na mezikrajských relacích v objednávce Zlínského kraje. Na mezikrajských relacích v 

objednávce Zlínského kraje bude TZK platiti po celé délce spoje, pokud není v TZK uvedeno jinak. 
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4. Výjimky z TZK pro veřejnou osobní linkovou dopravu jsou uvedeny v příloze č. 2 TZK. 

5. Nárok na základní jízdné mají všichni cestující a tento nárok cestující nemusejí dokládat.  

6. Ze základního jízdného se pro vyjmenované skupiny cestujících poskytují slevy v souladu s platným 

výměrem Ministerstva financí ČR (zvláštní jízdné).  

7. Jednotlivé jízdní doklady dle tohoto tarifu jsou vydávány na prodejních zařízeních ve vozidlech 

dopravců dle úsekové vzdálenosti, a to z nástupní do výstupní zastávky. Jízdní doklad se dá vždy 

zakoupit pouze na daný spoj. 

4.1 Základní jízdné 

1. Základní jízdné se prodává v následujících variantách: 

a) Základní jízdné - nepřestupní jízdenka. Toto jízdné opravňuje v době své platnosti k jedné 

jízdě mezi uvedenými zastávkami nebo na kratší přepravní trase mezi těmito zastávkami. 

4.2 Zvláštní jízdné 

1. Zvláštní jízdné je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR, která vychází ze základního 

jízdného dle TZK a je stanovená pro vyjmenované skupiny cestujících. 

2. Pokud cestující nemůže, po vyzvání pověřenou osobou dle SPP TZK v době plnění přepravní 

smlouvy, prokázat nárok na zvláštní jízdné, doplatí rozdíl do aktuální výše jízdného, na které prokáže 

nárok z nástupní do výstupní stanice uvedené na jízdence. 

3. K dodatečně předloženým průkazům nebo k jinému dodatečnému prokázání nároku na zvláštní 

jízdné nebude přihlíženo a cestující se nezbavuje povinnosti uhradit rozdíl ceny jízdného a popř. i 

přirážky k jízdnému. 

4. Pro dosažení vyššího zvýhodnění nelze zvláštní jízdné sdružovat s žádným jiným jízdným, pokud 

není u některého druhu zvláštního jízdného výslovně uvedeno jinak. 

5. Nárok na zvláštní jízdné mají: 

a) cestující ve věku od 6 do 18 let (podrobněji v čl. 4.2.1 tohoto tarifu), 

b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (podrobněji v čl.4.2.2 tohoto tarifu), 

c) cestující starší 65 let (podrobněji v čl. 4.2.3 tohoto tarifu), 

d) osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodci (podrobněji v čl. 4.2.4 tohoto tarifu), 

e) rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti umístěné v 

ústavech na území ČR (podrobněji v čl. 4.2.5 tohoto tarifu). 

6. Na bezplatnou přepravu mají nárok: 

a) Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění 

k bezplatné přepravě dítěte však zaniká 

a. jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

b. bylo-li dítěti na žádost doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné 

místo k sezení. 

b) Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P 

Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku. 
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Děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 25 % 

plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem. 

4.2.1 Cestující ve věku od 6 do 18 let 

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují.  

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné 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 studentským 

průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem 

jím vydaným. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

4.2.2 Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let 

Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let se přiznává žákům a studentům ve věku od 

18 do 26 let 

Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních 

předpisů. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení 

cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným. 

Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku 18 – 26 let platí do dne, který předchází dni 26. narozenin. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

4.2.3 Cestující starší 65 let 

Zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let se přiznává cestujícím starším 65 let. 

Nárok na zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let 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. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

4.2.4 Osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce 

Nárok na zvláštní jízdné má průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P. 

Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže 

současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

4.2.5 Rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti 

umístěné v ústavech na území ČR 

Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky 

nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a 

sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 
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Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem 

nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 

Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné 

přiznává. 

Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém 

je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem 

totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. 

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že 

je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční 

jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

4.3 Dovozné 

1. Bezplatně se přepravují: 

a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož 

délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 

100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, 

b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu1 

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele 

průkazů ZTP a ZTP/P, 

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 

2. Ostatní zavazadla s váhou nad 25 kg, či přesahující rozměr 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru 

válce o délce nad 150 cm nebo průměru nad 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující rozměr 

80 x 100 cm a současně jejich celková hmotnost nepřesahuje 50 kg se přepravují za cenu dovozného 

podle tarifní vzdálenosti. Za stejnou cenu se přepravuje, pes či jízdní kolo. Jízdním kolem se z 

hlediska přepravy rozumí i koloběžka, popřípadě obdobný dopravní prostředek 

3. Ceník dovozného je uveden v příloze č. 1 TZK v ceníku č. 3a. 

4. Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují. 

5 Veřejná osobní železniční doprava 

1. Základní jízdné je cena za přepravu cestujících, u železničních dopravců, kteří neuplatňují nárok na 

zvláštní jízdné.  

2. Základní jízdné, stejně tak jako zvláštní jízdné platí ve 2. vozové třídě osobních a spěšných vlaků na 

území Zlínského kraje a dále také v mezikrajské přepravě v osobních a spěšných vlacích, a to na 

těchto traťových úsecích: 

a) Na trati 303 v úseku Kroměříž – Kojetín. 

b) Na trati 330 v úseku Nedakonice – Moravský Písek. 

c) Na trati 340 v úseku Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou. 

 
1 § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 
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Ve stejné územní platnosti platí základní a zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě vlaků dálkové 

dopravy kategorie R a Ex dopravce České dráhy a.s. těchto relací: 

- R 13 – Olomouc – Břeclav – Brno (platnost mezi stanicemi Hulín – Otrokovice -  Staré Město 

– Moravský Písek)  

- R 18 – Praha – Olomouc – Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín (platnost mezi stanicemi 

Hulín – Otrokovice  - Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín)  

- Ex 2  Praha – Vsetín – Púchov (platnost mezi stanicemi Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní 

Lideč). 

3. Nárok na základní jízdné mají všichni cestující a tento nárok cestující nemusejí dokládat.  

4. Ze základního jízdného se pro vyjmenované skupiny cestujících poskytují slevy v souladu s platným 

výměrem Ministerstva financí ČR (zvláštní jízdné).  

5. Jednotlivé jízdní doklady dle tohoto tarifu jsou vydávány na prodejních zařízeních železničních 

dopravců dle úsekové vzdálenosti (u časových jízdenek také dle časové platnosti), a to z nástupní 

do výstupní zastávky, nebo cílové stanice. Jízdenku u železničních dopravců si cestující zakoupí u 

pokladní přepážky v nástupní stanici, v případě, že v nástupní stanici není zřízena pokladní přepážka 

nebo je u použitého vlaku uzavřena, pak u obsluhy vlaku. Při přestupu vlak-vlak v rámci železničních 

dopravců v obsazené stanici a při požadavku cestujícího o odbavení ve vlaku na tarif TZK nebo tarif 

železničního dopravce, bude takový cestující odbaven bez manipulačního poplatku pouze v 

případě, že se prokáže jízdenkou TZK z předchozího úseku, kterým do této přestupní stanice dojel. 

6. Výjimky z TZK pro veřejnou osobní železniční dopravu jsou uvedeny v příloze č. 3 TZK. 

5.1 Základní jízdné 

1. Základní jízdné se prodává v následujících variantách: 

a) Základní jízdné - přestupní jízdenka. Toto jízdné opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě 

mezi uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní trase mezi těmito stanicemi. Jízda musí 

být nastoupena v první den platnosti jízdenky. Jízdenka, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km 

včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním 

dnem platnosti. Jízdenka, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne 

následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti. 

b) Časové jízdné týdenní (7-DENNÍ). Toto jízdné opravňuje v době své platnosti k neomezenému 

počtu jízd ve směru TAM i ZPĚT mezi uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní trase mezi 

těmito stanicemi. Jízdenka je platná od 0:00 prvního dne platnosti jízdenky do 24:00 šestého 

kalendářního dne následujícího po prvním dni platnosti jízdenky. 

c) Časové jízdné měsíční (30-DENNÍ). Toto jízdné opravňuje v době své platnosti k neomezenému 

počtu jízd ve směru TAM i ZPĚT mezi uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní trase mezi 

těmito stanicemi. Jízdenka je platná od 0:00 prvního dne platnosti jízdenky do 24:00 

kalendářního dne, který bezprostředně předchází kalendářnímu dni následujícího měsíce se 

stejným pořadovým číslem jako první den platnosti jízdenky. 
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5.2 Zvláštní jízdné, bezplatná přeprava 

1. Zvláštní jízdné je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR, která vychází ze základního 

jízdného dle TZK a je stanovená pro vyjmenované skupiny cestujících. 

2. Pokud cestující nemůže, po vyzvání pověřenou osobou daného železničního dopravce v době 

plnění přepravní smlouvy, prokázat nárok na zvláštní jízdné, doplatí rozdíl do aktuální výše 

jízdného, na které prokáže nárok z nástupní do výstupní stanice uvedené na jízdence. 

3. K dodatečně předloženým průkazům nebo k jinému dodatečnému prokázání nároku na zvláštní 

jízdné nebude přihlíženo a cestující se nezbavuje povinnosti uhradit rozdíl ceny jízdného a popř. i 

přirážky k jízdnému. 

4. Pro dosažení vyššího zvýhodnění nelze zvláštní jízdné sdružovat s žádným jiným jízdným, pokud 

není u některého druhu zvláštního jízdného výslovně uvedeno jinak. 

5. Nárok na zvláštní jízdné mají: 

a) cestující ve věku od 6 do 18 let (podrobněji v čl. 5.2.1 tohoto tarifu), 

b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (podrobněji v čl. 5.2.2 tohoto tarifu), 

c) cestující starší 65 let (podrobněji v čl. 5.2.3 tohoto tarifu), 

d) osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodci (podrobněji v čl. 5.2.4 tohoto tarifu), 

e) rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti umístěné 

v ústavech na území ČR (podrobněji v čl. 5.2.5 tohoto tarifu). 

6. Na bezplatnou přepravu mají nárok: 

a) děti do 6 let v 2. vozové třídě dle podmínek uvedených v tomto tarifu, 

b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P (dle Zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v platném znění) ve 2. vozové třídě dle 

podmínek uvedených v tomto tarifu, 

c) pracovníci Drážní inspekce nebo Drážního úřadu vykonávající státní dozor ve věcech drah, a to 

v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění, 

d) policisté ve službě, a to v souladu s § 42, odstavcem 5, zákona č. 273/2008 Sb. o policii České 

republiky v platném znění.  

Pracovníci Drážní inspekce nebo Drážního úřadu vykonávající státní dozor ve věcech drah se musejí u 

pověřeného zaměstnance daného železničního dopravce prokázat průkazem k výkonu státního dozoru. 

Policisté ve službě se musejí u pověřeného zaměstnance ARRIVA prokázat v souladu s §12 zákona č. 

273/2008 Sb. o Policii České republiky. 

5.2.1 Cestující ve věku od 6 do 18 let 

Zvláštní jízdné pro cestující ve věku od 6 do 18 let se přiznává cestujícím ve věku od 6 do 18 let pro 

cesty ve 2. vozové třídě dle podmínek uvedených v tomto tarifu. Pro přiznání zvláštního jízdného je 

rozhodný věk cestujícího v den nástupu jízdy. Sleva je poskytována cestujícím od 6 let do dne, který 

předchází dni 18. narozenin. 

Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu nejvýše dvou dětí do 6 let, 

pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Za druhé dítě do 6 let na samostatném místě a za 

každé další dítě do 6 let zaplatí tento cestující jízdné ve výši 25 % základního jízdného. 
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Cestující ve věku od 6 do 15 let nárok na zvláštní jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 do 18 let 

jsou povinny prokázat nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním 

dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum 

narození. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

5.2.2 Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let 

 
Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let se přiznává žákům a studentům ve věku od 

18 do 26 let pro cesty ve 2. vozové třídě dle podmínek uvedených v tomto tarifu. 

Nárok na zvláštní jízdné pro žáky mají cestující plnící povinnou školní docházku nebo se soustavně 

připravující na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo 

prezenční formě studia ve všech školách v ČR a školách v zahraničí, u kterých je studium postavené na 

roveň studia ve střední nebo vysoké škole v ČR, ve věku do 26 let (dále jen „žáci“). 

Nárok na žákovské jízdné žáci prokazují platným žákovským průkazem, obsahující náležitosti stanovené 

platným Cenovým výměrem MF, nebo průkazem ISIC.  

Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku 18 – 26 let platí do dne, který předchází dni 26. narozenin. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

5.2.3 Cestující starší 65 let 

Zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let se přiznává cestujícím starším 65 let pro cesty ve 2. vozové 

třídě dle podmínek uvedených v tomto tarifu. 

Nárok na zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let 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. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

5.2.4 Osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce 

Zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce se poskytuje držitelům 

platného průkazu ZTP a ZTP/P pro cesty ve 2. vozové třídě dle podmínek uvedených v tomto tarifu. 

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě (dle rozsahu platnosti jízdenky držitele 

průkazu ZTP/P), 

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu dítě. 

Průvodcem držitele průkazu ZTP/P nemůže být jiný držitel průkazu ZTP/P ani dítě mladší 10 let (vyjma 

průvodce nevidomého). 

Průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP/P může zastávat i vodící pes, který se přepravuje 

bezplatně.  



10 
 

Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k 

výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je 

průvodcem. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

5.2.5 Rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti 

umístěné v ústavech na území ČR 

Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky), kteří navštěvují zdravotně postižené děti 

umístěné v ústavech na území ČR, se přiznává pro cesty dle podmínek uvedených v tomto tarifu. Nárok 

na zvláštní jízdné mají rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiče“) při jízdách k 

návštěvám nezaopatřených dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky 

nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, 

sociálních zařízeních a ústavech (dále jen ústavech). 

Nárok na zvláštní jízdné musí cestující prokázat současným předložením platného průkazu vystaveného 

ústavem, ve kterém je dítě umístěno, a osobním dokladem. 

Zvláštní jízdné lze uplatnit z železniční stanice ležící místně nebo časově nejblíže místu trvalého pobytu 

rodičů do stanice ležící místně nebo časově nejblíže sídlu ústavu zásadně směrem nejkratším nebo 

časově nejvýhodnějším. 

Sleva se přiznává ve výši maximálně 50 % základního 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. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po 

uskutečněné návštěvě. 

Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 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. 

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

5.3 Dovozné 

Ceny přepravného za přepravu živých zvířat za doprovodu cestujícího a jízdních kol jako spoluzavazadla 

jsou stanoveny v příloze č. 1 TZK v ceníku č. 3b. Jízdním kolem se z hlediska přepravy rozumí i 

koloběžka, popřípadě obdobný dopravní prostředek. Asistenční, služební a vodící psi jsou přepravováni 

zdarma. 

 

6 Přílohy TZK 

Součástí TZK jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Ceníky jízdného a dovozného 

Příloha č. 2 - Tarifní výjimky – veřejná osobní linková doprava 
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Příloha č. 3 - Tarifní výjimky – veřejná osobní železniční doprava 

Příloha č. 4 - Seznam zapojených linek a vlaků do DSZK 

Příloha č. 5 - Seznam stanic železničních dopravců umožňujících výdej jízdních dokladů TZK 

Příloha č. 6 - Vzory jízdních dokladů 


