
Výňatek z Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. dubna 2022 

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen „IDS 
JK“) stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování 
cen jízdného v autobusech veřejné linkové dopravy (dále jen „VLD“) zapojených 
do IDS JK, v městské hromadné dopravě měst zapojených v IDS JK (dále jen 
„MHD“) provozované formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích 
zapojených do IDS JK.  

Tarifní zóna: Území, na kterém jsou provozovány linky a tratě zařazené do IDS 
JK, je rozděleno na tarifní zóny. Tarifní zóna je územně ohraničená množina 
zastávek veřejné dopravy (železnice, veřejná linková doprava a MHD) rozhodná k 
vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Cestující je povinen mít platný jízdní 
doklad pro všechny zóny, ve kterých spoj (vlak) využívaný cestujícím zastavuje 
nebo kterými podle jízdního řádu projíždí a na trase spoje (vlaku) se nachází 
alespoň jedna integrovaná zastávka příslušné zóny. 

Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a 
zónové platnosti využít ke svým cestám kombinaci všech spojů a vlaků 
zahrnutých do IDS JK. Tvoří ho časová předplatní jízdenka a průkaz, jehož držitel 
má podle zvláštního právního předpisu, Tarifu a SPP IDS JK či Tarifu a SPP 
Dopravního podniku města České Budějovice (dále jen „DPMCB“) právo na 
přepravu. V rámci IDS JK jsou integrovanými jízdními doklady pouze papírové 
jízdní doklady. V územním rozsahu MHD České Budějovice (zóny 100 a 101) jsou 
ve VLD a vlacích integrovaných linek uznávány také časové předplatní jízdenky 
DPMCB v tištěné podobě a časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB v on-line 
režimu. Virtuální časová předplatní jízdenka ani časová předplatní Sejf jízdenka 
DPMCB nejsou akceptovány. DPMCB současně ve výše uvedeném územním 
rozsahu uznává předplatní časové jízdenky IDS JK se zónou 100.  

Jízdenkami podle Tarifu IDS JK jsou: a) integrované papírové časové předplatní 
jízdenky dle Tarifu IDS JK s platností 7, 30 nebo 90 dnů, b) integrovaná Jihočeská 
krajská jízdenka c) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě, d) 
integrovaná časová předplatní jízdenka se 7denním a delším obdobím platnosti, 
platná pouze v zónách 100 a 101, dle Tarifu DPMCB. Jízdenky jsou nepřenosné 
(identifikace číslem průkazu na jízdence) a opravňují v době své platnosti k 
libovolnému počtu jízd v rámci zón, pro které byly zakoupeny.  

Jednotlivé kategorie cestujících:  
V železniční dopravě a VLD: a) plné (obyčejné) jízdné, b) cestující od 6 do 18 let, 
c) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, d) cestující starší 65 let, e) držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P, f) rodiče splňující příslušné ustanovení Tarifu IDS JK.  
Na linkách MHD České Budějovice: a) plné (občanské) jízdné - osoby starší 16 let 
věku, b) žáci a studenti od 16 do 26 let věku, c) děti od 6 do 15 let věku včetně s 
nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného, d) osoby od 65 do 74 let věku 
včetně s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného. 

Druhy jízdného dle Tarifu IDS JK platící na celém území IDS JK:  
a) plné (obyčejné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok 
na použití zlevněného (zvláštního) jízdného podle podmínek stanovených Tarifem 
a SPP IDS JK, 
b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na 
slevu dle podmínek stanovených Tarifem a SPP IDS JK: 
 maximálně ve výši 50 % plného jízdného: 
1) cestující od 6 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) - 
bližší podmínky prokázání nároku na toto jízdné viz bod 4.1.1. Tarifu IDS JK, 
2) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. 
narozenin) - bližší podmínky prokázání nároku na toto jízdné viz bod 4.1.2. Tarifu 
IDS JK, 
3) cestující starší 65 let - nárok na zlevněné jízdné dokládá průkazem IDS JK  

vydaným na základě prokázání 
věku, 
4) rodiče nebo soudem stanovení 
poručníci k návštěvě dětí zdravotně 
postižených, umístěných trvale nebo 
dlouhodobě v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 maximálně ve výši 25 % plného jízdného: 
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P - tj. osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou 
poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů.   

Nárok na bezplatnou přepravu: a) děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. 
narozenin) v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným jízdním dokladem, b) 
průvodce držitele průkazu ZTP/P, c) vodicí, asistenční a služební psi, d) členové 
Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů České 
republiky a svazu PTP - VTNP. 

Druhy jízdného dle Tarifu DPMCB platící v zónách 100 a 101: 1) plné 
(občanské) jízdné - osoby starší 16 let věku, 2) žáci a studenti od 16 do 26 let 
věku - žáci základních a středních škol starší 16 let věku, studenti vysokých škol, 
kteří nejsou starší 26 let a jsou studenty prezenčního studia vysoké školy, 3) děti 
od 6 do 15 let věku včetně s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 
(blíže viz bod 4.2.3. Tarifu IDS JK), 4) osoby od 65 do 74 let věku s nárokem na 
přepravu za zvláštní cenu jízdného (blíže viz bod 4.2.4. Tarifu IDS JK), 5) 
přeprava dalších kategorií cestujících s nárokem na přepravu za zvláštní cenu 
jízdného, přeprava kategorie důchodce do 65 let a bezplatná přeprava se řídí 
podmínkami uvedenými v Tarifu DPMCB. 

Tarifní pravidla: Tarif IDS JK tvoří zónový časový ceník (7, 30 a 90 denní časové 
jízdenky), tzn. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové a časové platnosti, 
která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena 
jinak. V rámci IDS JK jsou využívány pouze časové jízdenky zakoupené 
v předprodejních místech, cestující na jednotlivé jízdy jsou odbavováni dle 
kilometrických tarifů jednotlivých dopravců.  

Výše jízdného je uvedena v ceníku jízdného IDS JK a stanoví se dle: a) projetých 
zón (počtu zón a typu zón), b) použitého druhu jízdného. Pro účely výpočtu výše 
jízdného se zóny rozdělují na: a) zóny s MHD (zóny 100, 200, 300, 400, 500, 600, 
700, 800, 900). b) zóny bez MHD (výše neuvedené zóny). Zóna MHD zahrnuje 
pouze linky MHD, zóny bez MHD zahrnují pouze VLD a vlaky na tomto území. 
V případě časové jízdenky IDS JK jízdenka platná v zóně s MHD automaticky 
platí i v zóně bez MHD s číslem o 1 vyšším, tedy ve všech integrovaných spojích 
VLD a vlacích. Cena jízdného se stanoví jako součet ceny za příslušný počet zón 
bez MHD a ceny za jednotlivé zóny s MHD.  

Vrácení části neprojetého jízdného (při splnění podmínek uvedených ve SPP IDS 
JK) se uplatňuje u dopravce, u kterého byl časový kupon zakoupen. 

Dovozné: Spoluzavazadla a živá zvířata ve schráně jsou při využití časových 
předplatných jízdenek IDS JK odbavena dle Tarifu a SPP jednotlivých dopravců. 

Průkazy na slevu: U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává 
nárok na jejich použití pouze na základě předložení stanoveného platného 
průkazu.  

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná: Úplná verze Tarifu a SPP IDS 
JK je k nahlédnutí v sídle organizátora IDS JK (společnost JIKORD s.r.o.), na 
předprodejních místech zaintegrovaných dopravců a na webech www.jikord.cz a 
www.idsjk.cz. 

V Českých Budějovicích dne 18. 3. 2022              

kategorie cestujících

1 85 300 800 42 150 400 42 150 400 42 150 400 21 75 200
2 127 450 1 200 63 225 600 63 225 600 63 225 600 31 112 300
3 187 660 1 760 93 330 880 93 330 880 93 330 880 46 165 440
4 255 900 2 400 127 450 1 200 127 450 1 200 127 450 1 200 63 225 600
5 306 1 080 2 880 153 540 1 440 153 540 1 440 153 540 1 440 76 270 720
6 357 1 260 3 360 178 630 1 680 178 630 1 680 178 630 1 680 89 315 840
7 408 1 440 3 840 204 720 1 920 204 720 1 920 204 720 1 920 102 360 960
8 459 1 620 4 320 229 810 2 160 229 810 2 160 229 810 2 160 114 405 1 080
9 510 1 800 4 800 255 900 2 400 255 900 2 400 255 900 2 400 127 450 1 200

10 552 1 950 5 200 276 975 2 600 276 975 2 600 276 975 2 600 138 487 1 300
11 595 2 100 5 600 297 1 050 2 800 297 1 050 2 800 297 1 050 2 800 148 525 1 400
12 637 2 250 6 000 318 1 125 3 000 318 1 125 3 000 318 1 125 3 000 159 562 1 500
13 680 2 400 6 400 340 1 200 3 200 340 1 200 3 200 340 1 200 3 200 170 600 1 600
14 722 2 550 6 800 361 1 275 3 400 361 1 275 3 400 361 1 275 3 400 180 637 1 700
15 765 2 700 7 200 382 1 350 3 600 382 1 350 3 600 382 1 350 3 600 191 675 1 800

všechny zóny IDS bez MHD 799 2 820 7 520 382 1 350 3 600 399 1 410 3 760 399 1 410 3 760 191 675 1 800

zóna 100 (včetně zóny 101) 130 420 1 120 0* 0* 0* 130 420 1 120 65 210 560 0* 0* 0*

plné (obyčejné) jízdné 

7 denní

Cena za zónu s MHD (přičte se k ceně za ostatní zóny)

CENÍK ČASOVÝCH JÍZDENEK IDS JK platný od 1. 4. 2022 (Kč)

90 denní 30 denní 90 denní30 denní

50%
cestující starší 65 let

ZTP, ZTP/Pžáci a studenti 16-26 let

50%

cestující 6-15 let včetně cestující 16-18 let

počet projetých zón bez 
MHD ČB

30 denní

100%

7 denní

rodiče #
50%

90 denní 7 denní 30 denní 90 denní 7 denní7 denní 30 denní 90 denní

25%

 
# splňující příslušné ustanovení Tarifu IDS JK, * bližší podmínky viz Tarif DPMCB 


