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Seznam použitých zkratek: 

1. IDS - integrovaný dopravní systém  

2. IDS JK -  Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje 

3. SPP - Smluvní přepravní podmínky 

4. SPP IDS JK - Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihočeského 

kraje 

5. MF -  ministerstvo financí 

6. DPH - daň z přidané hodnoty 

7. VLD -  veřejná linková doprava  

8. ČD - České dráhy 

9. MHD - městská hromadná doprava 

10. TR 10 - Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel 

11. DPMCB - Dopravní podnik města České Budějovice 

12. JIKORD -  Jihočeský koordinátor dopravy 
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1. PREAMBULE 
1.1. Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen Tarif IDS JK) je vyhlášen 

v souladu s  Výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (od 1. září 2018 je 

platný Výměr MF č. 02/2018 ze dne 10. května 2018), a je stanoven v souladu s Usnesením rady 

Jihočeského kraje č. 312/2016/RK-84 ze dne 24. 3. 2016, č. 1095 /2016/RK-97 ze dne 22. 9. 2016, č. 

189/2016/RK-3 ze dne 15. 12. 2016, č. 845/2017/RK-20 ze dne 20. 7. 2017, č. 1139/2017/RK-25 ze 

dne 19. 10. 2017 a č. 935/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018 dle § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona 

č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (dále jen IDS JK) je systém zajišťování dopravní 

obslužnosti v Jihočeském kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních přepravních 

podmínek IDS JK (dále jen SPP IDS JK) a Tarifu IDS JK. V 1. fázi IDS bude realizován ve vybrané části 

Jihočeského kraje. 

2.2. Tarif IDS JK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen 

jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému IDS JK, v 

městské hromadné dopravě měst zapojených v systému IDS JK (dále jen MHD) provozované formou 

integrovaného dopravního systému a ve vlacích zapojených do systému IDS JK. Seznamy Tarifních 

zón, zapojených obcí a dopravců a linek jsou uvedeny v přílohách č. 1- 4 k Tarifu IDS JK.   

 

3. ZÁKLADNÍ POJMY 
3.1. Tarif IDS JK stanovuje výši jízdného a dovozného, platnost jízdních dokladů a způsob jejich 

použití. 

3.2. Jízdné je cena za přepravu cestujícího. V jízdném je zahrnuta 1. snížená sazba DPH. 

3.3. Jízdním dokladem je časová předplatní jízdenka a průkaz, jehož držitel má podle zvláštního 

právního předpisu, Tarifu IDS JK a Tarifu jízdného MHD DPMCB  nebo SPP IDS JK a SPP MHD DPMCB  

právo na přepravu. Je-li jízdenka vydaná k průkazu (identifikace číslem průkazu na jízdence), je 

nepřenosná. 

3.4. Časová předplatní jízdenka IDS JK – je složena z platného průkazu IDS JK a platného časového 

kupónu IDS JK v tištěné podobě s platností 7, 30 nebo 90 dnů.  

 

3.5.  Časová předplatní jízdenka DPMCB – je složena z platné průkazky  DPMCB  a platného časového 

kupónu DPMCB v tištěné podobě se 7 denním a delším obdobím platnosti. Časové předplatní 

jízdenky, kdy nosičem jízdného je elektronický čip nebo jízdní doklad zakoupený pomocí aplikace 

SEJF, nejsou v IDS JK akceptovány. 
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3.6. Klouzavý tarif umožňuje cestujícím volbu počátku platnosti časové jízdenky při jejím zakoupení. 

3.7. 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. V rámci IDS  JK jsou 

integrovanými jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady. 

3.8. Neintegrovaný jízdní doklad je doklad nepřestupní. 

3.9. Dovozné je cena za přepravu spoluzavazadla a živých zvířat ve schráně.  Podmínky přepravy 

spoluzavazadel, kol a živých zvířat upravují SPP jednotlivých dopravců. Dovozné se platí dle Tarifů 

jednotlivých dopravců a zahrnuje 1. sníženou sazbu DPH. 

3.10. 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, VLD a MHD) 

rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Pro potřeby Tarifu jsou zóny označeny 

názvem a třímístnými arabskými čísly. Tarifní zóna, do níž zastávka spadá, se stanovuje dle údaje 

uvedeného v seznamech zastávek a v platném jízdním řádu. 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 zaintegrovaná zastávka 

příslušné zóny.  Poznámkami pod jízdními řády mohou být stanoveny odchylky od tohoto ustanovení.  

Na jednu jízdenku lze zakoupit pouze zóny, které na sebe bezprostředně navazují. 

3.11. Hraniční zastávka (stanice) IDS JK je první nebo poslední zastávkou (stanicí) zaintegrovanou 

v IDS JK. 

3.12. MHD je městská hromadná doprava.  

3.13. Linky MHD České Budějovice – linky č. 1 – 89 v zóně 101 (pro VLD a železniční dopravu) a 

v zóně 100 (pro MHD).   Zóna 100 = tarifní zóna 01 v  MHD  DPMCB. 

3.14. VLD -  veřejná linková doprava (kromě MHD) 

3.15. Nosičem jízdenky jsou  papírové jízdenky  

3.16. Jízdními doklady podle Tarifu IDS JK jsou:  

a) integrovaná papírová časová předplatní sedmidenní jízdenka dle Tarifu IDS JK 

b) integrovaná papírová časová předplatní třicetidenní jízdenka dle Tarifu IDS JK 

c) integrovaná papírová časová předplatní devadesátidenní jízdenka dle Tarifu IDS JK 

d) integrovaná Jihočeská krajská jízdenka (síťová jednodenní papírová jízdenka) Jikord plus 

e) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě 

f) integrovaná časová předplatní jízdenka se 7 denním a delším obdobím platnosti, platná 

pouze v zónách 100 a 101 dle Tarifu jízdného MHD DPMCB  

3.17. Jednotlivé kategorie cestujících v IDS JK (v zónách se zapojenou MHD v rámci jednozónových 

jízdních dokladů mohou být vyhlášeny v Tarifech příslušných MHD i jiné kategorie cestujících): 
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1) v železniční a veřejné linkové dopravě: 

a) plné (obyčejné) jízdné  

        b) zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 %:  

  - cestující od 6 let do 18 let 

  - žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let 

  - cestující starší 65 let 

  - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 

 c) zlevněné jízdné maximálně ve výši 50 %: 

- rodiče (blíže viz 4.1.5.)   

2) 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) cestující nad 65 let věku s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 

 

4. DRUHY JÍZDNÉHO 

4.1. 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 SPP IDS JK a Tarifem IDS 

JK, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „plné (obyčejné) jízdné “, 

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle 

podmínek stanovených SPP IDS JK a Tarifem IDS JK. Zlevněné (zvláštní) jízdné existuje ve 

variantách odpovídajících jednotlivým kategoriím cestujících dle bodu 3.17. 

zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného: 

4.1.1. cestující od 6 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin): nárok se prokazuje 

žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci 

navzájem uznávají, případně studentským průkazem ISIC. Průkaz dle předchozí věty je možné pro 

prokázání slevy použít i tehdy, pokud již není platný (čili průkaz potvrzený školou na některý z 

předchozích školních roků). Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale 

skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie). U cestujících do 15 let lze rovněž 

použít průkaz IDS JK (viz Příloha č. 6).  

4.1.2. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), 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. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím 
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náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum 

narození, název školy, datum platnosti (viz dále), případně platným studentským průkazem ISIC. 

U časových jízdních dokladů musí být podmínka věku splněna po celou dobu platnosti jízdního 

dokladu, status studenta se posuzuje k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu. 

Žákovské nebo studentské jízdné se nepřiznává v linkách městské hromadné dopravy. Pro linky 

zařazené do IDS JK končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto 

jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu. 

4.1.3. cestující starší 65 let: nárok na zlevněné jízdné dokládá průkazem IDS JK vydaným na základě 

prokázání věku (viz Příloha č. 6). 

Všichni cestující zmíněných skupin starší 15 let musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad 

(osobní průkaz, ISIC kartu, apod.) pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany MD 

jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného. 

4.1.4. držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (a jejich průvodci): za toto jízdné se přepravuje kategorie osob 

těžce postižených na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů (1) poskytnuty výhody II. 

nebo III. stupně a jsou proto držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nárok na toto jízdné se prokazuje tímto 

průkazem vydaným příslušným úřadem práce (viz Příloha č. 6).  

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má kromě nároku na zlevněné jízdné 

ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící pes, 

b) bezplatnou přepravu vozíku pro invalidy, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku pro děti, které jsou držitelem průkazu  ZTP nebo ZTP/P  

d) bezplatnou přepravu tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP nebo 

ZTP/P 
(1) Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů        

 

4.1.5. zlevněné jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného:  

za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „rodiče“, tj. rodiče nebo soudem stanovení 

poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 

měsíce) v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva 

zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.  

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. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě 

dopravce svou totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, 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 cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 
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4.1.6.  Bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají: 

a) dvě děti do 6 let (od narození do dne, který předchází dni 6. narozenin) v doprovodu 

cestujícího staršího 10 let s platným jízdním dokladem, pokud pro ně nepožaduje více než 

jedno samostatné místo k sezení 

b) průvodce držitele průkazu ZTP/P,  

c) vodicí, asistenční a služební psi (psi PČR, městské policie a záchranného sboru), 

d) členi Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů České republiky 

a svazu PTP - VTNP. 

 

4.2. Druhy jízdného dle Tarifu jízdného MHD DPMCB platící v zónách 100 a 101 : 

4.2.1. plné (občanské) jízdné - osoba starší 16 let věku, která nespadá do žádné z kategorií osob 

vymezených v níže uvedených bodech 4.2.2 až 4.2.5. 

4.2.2. žáci a studenti od 16 do 26 let věku: 

a) žáci základních a středních škol starší 16 let věku jsou pro tento tarif osoby, které dovršily věku 16 

let a jsou žáky či studenty základní nebo střední školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě 

základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za 

splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů, s výjimkou studentů trvale výdělečně činných podle § 10 zákona o státní 

sociální podpoře. 

b) studenti vysokých škol do 26 let věku jsou pro tento tarif osoby, které nejsou starší věku 26 let a 

jsou studenty prezenčního studia vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů, za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou studentů trvale výdělečně 

činných podle § 10 zákona o státní sociální podpoře. 

4.2.3. děti od 6 do 15 let věku včetně s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného - jsou osoby 

ode dne dosažení 6 let věku do dne, který předchází dni 16. narozenin. K vydání kupónu je žadatel 

povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum narození. Doložení požadovaných 

údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), občanským průkazem 

dítěte, cestovním pasem dítěte, nebo i občanským průkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v něm 

dítě zapsané. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za vystavení kupónu činí 200 Kč. V 

případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad. Tento kupón je také 

nutné předložit při nákupu časové jízdenky IDS JK ve variantě s MHD. 

4.2.4. cestující nad 65 let věku s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného - je osoba ode dne 

dosažení věku 65 let. Začátek platnosti může být nejdříve ode dne 65. narozenin. K vydání kupónu je 

žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za 

vystavení kupónu činí 10 Kč. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní 

doklad. Tento kupón je také nutné předložit při nákupu časové jízdenky IDS JK ve variantě s MHD. 

4.2.5. bezplatná přeprava - rozsah bezplatné přepravy osob a věcí se řídí podmínkami uvedenými 

v Tarifu jízdného MHD DPMCB. 
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5. TARIFNÍ PRAVIDLA 

5.1. 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 budou využívány pouze časové jízdenky 

zakoupené v předprodejních místech dopravců, cestující na jednotlivé jízdy budou odbavováni dle km 

Tarifů jednotlivých dopravců. U železničních dopravců platí jízdenky IDS JK pouze ve 2. vozové třídě 

osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků. Pro cestování v 1. vozové třídě je nutné 

k platné jízdence dle Tarifu IDS JK dokoupit příplatek pro tuto třídu dle platného Tarifu ČD (TR 10).  

Cestující může kromě Tarifu IDS využívat i Tarif příslušného dopravce, pokud o to při odbavení sám 

požádá. 

5.2. Cestující s platným integrovaným jízdním dokladem IDS JK je oprávněn použít k jízdě libovolné 

spoje všech zapojených dopravců v tarifních zónách, pro které má platný jízdní doklad. Pro jízdu mezi 

zastávkami ležícími v sousedních tarifních zónách musí mít cestující platný jízdní doklad pro obě zóny. 

Cestující může mít i více jízdních dokladů s různou časovou platností.  

5.3. Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného IDS JK (Příloha č. 5) a stanoví se podle: 

a) projetých zón (počtu zón a typu zón) 

b) použitého druhu jízdného. 

5.4. 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) 

5.5. Území, ve kterém platí jízdní doklady, je u zón s MHD shodné jako u zón bez MHD s číslem o 1 

vyšším. Zóna MHD zahrnuje pouze linky MHD, zóny bez MHD zahrnují pouze linky VLD a vlaky na 

tomto území. Rozdělení linek dle přepravních systémů je uvedeno v příloze č. 4 Tarifu. 

5.6. 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 platí ve všech zaintegrovaných autobusech a vlacích v tomto území. 

Toto ustanovení se vztahuje i na časové jízdenky vydané DPMCB vyjmenované v bodě 6.13. 

5.7. Cena jízdného se stanoví podle ceníku, a to jako součet ceny za příslušný počet zón bez MHD a 

ceny za jednotlivé zóny s MHD.  

5.8. Jízda cestujícího mimo území IDS JK: V případě, že nástupní či cílová zastávka (stanice) 

cestujícího, příp. obě dvě zastávky (stanice), leží mimo území IDS JK, bude cestující odbaven podle 

Tarifu dopravce a jeho Smluvních přepravních podmínek. 

5.9. Odbavení ve vlaku: v případech, kdy cestující nastoupí do vlaku na zastávce (stanici), kde není 

výdejna jízdenek nebo je uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky i tehdy, je-li 

v hraniční zastávce (stanici) zóny otevřena výdejna jízdenek. O vystavení jízdenky se však musí 

přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční zastávky (stanice) zóny, pro kterou má platný jízdní 

doklad. V ostatních případech je odbaven dle Smluvních přepravních podmínek železničního 

dopravce.  

5.10. Reklamace tištěných (papírových) jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se 

uplatňuje u dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen reklamaci chybně 
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vydaného jízdního dokladu řešit s prodejcem jízdenky neprodleně. Další podrobnosti pro reklamace, 

navrácení jízdného a uplatnění práv z přepravní smlouvy jsou uvedeny ve Smluvních přepravních 

podmínkách IDS JK. 

 

6. JÍZDNÍ DOKLADY 

6.1. Ceny jízdenek se řídí Tarifem IDS JK a Tarifem jízdného MHD DPMCB (v případě časových 

předplatných jízdenek DPMCB). 

JÍZDENKA PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU 

6.2. Jízdenka pro jednotlivou jízdu v rámci IDS JK není integrovanou jízdenkou a cestující jsou 

odbavováni dle kilometrických Tarifů jednotlivých dopravců.  

JEDNOZÓNOVÁ JÍZDENKA 

6.3. Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Časová platnost a cena této 

jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného IDS JK. Cena a podmínky pro nákup jednotlivých jízdenek pro 

zóny se zapojenou MHD jsou stanoveny v Tarifu dopravce provozující MHD. 

JIHOČESKÁ KRAJSKÁ JÍZDENKA JIKORD PLUS 

6.4. Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus (Příloha č. 7) je integrovaný jízdní doklad, který 

opravňuje cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou na autobusových linkách a železničních 

tratích, včetně MHD vyjmenovaných dopravců. Aktuální přehled tratí a linek, na kterých lze využít 

jízdenky JIKORD plus je zveřejněn na webu společnosti JIKORD s.r.o. Jízdenky platí po vypsání 

aktuálního data jízdy ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK (např. 31/ 08/ 2015) v den uvedený na jízdence a 

do 3:00 hod. následujícího dne a lze je využít (pokud není vyhlášeno jinak) v níže uvedeném rozsahu: 

a)    v pracovní dny - pro jednoho dospělého cestujícího a 1 dítě do 15 let věku, 

b)    v sobotu, neděli, ve dnech státního svátku - pro 2 dospělé cestující a 3 děti do 15 let věku 

 

ČASOVÉ JÍZDENKY IDS JK 

6.5. Časové jízdenky IDS JK jsou vydávány v papírové podobě a jsou nepřenosné (identifikace číslem 

průkazu na jízdence). Bez uvedení čísla průkazu na jízdence je jízdenka neplatná. 

6.6. Časová jízdenka IDS JK opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd mezi zónami, pro 

které byla zakoupena. 

6.7. Časové jízdenky IDS JK platí do 24:00 hodin posledního dne období, které je na nich vyznačeno. 

Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. 

6.8. Časové jízdenky se v rámci IDS JK vydávají v těchto variantách:  

a)  integrovaná sedmidenní jízdenka – platí sedm kalendářních dnů (klouzavý Tarif) od prvního dne 

platnosti v Tarifních zónách na jízdence uvedených 
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b)  integrovaná třicetidenní jízdenka – platí třicet kalendářních dnů (klouzavý Tarif) od prvního dne 

platnosti v Tarifních zónách na jízdence uvedených 

c)  integrovaná devadesátidenní jízdenka – platí devadesát kalendářních dnů (klouzavý Tarif) od 

prvního dne platnosti v Tarifních zónách na jízdence uvedených 

6.9. Časové jízdenky IDS JK jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících: 

a) plné (obyčejné) jízdné, 

b) zlevněné jízdné - cestující od 6 let do 18 let (resp. do 15 let včetně u jízdenky s MHD), 

c) zlevněné jízdné - žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let (resp. od 16 let u varianty 

jízdenky s MHD), 

d) zlevněné jízdné - cestující starší 65 let, 

e) zlevněné jízdné - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, 

f) zlevněné jízdné - rodiče 

6.10. Držitel jednotlivých druhů časových papírových jízdenek IDS JK je povinen prokázat nárok na 

jejich použití: 

a) plné (obyčejné) jízdné - průkazem IDS JK, 

b)  cestující od 6 let do 18 let (resp. do 15 let včetně u varianty jízdenky s MHD) - žákovským 

průkazem, případně studentským průkazem ISIC, u cestujících do 15 let i průkazem IDS JK, 

c)  žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let (resp. od 16 let u varianty jízdenky s MHD)- 

platným žákovským průkazem, případně platným studentským průkazem ISIC, 

d)  cestující starší 65 let - průkazem IDS JK,  

e)   ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P, 

f)  jízdenka pro rodiče k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo 

chronicky nemocného - průkazem vydaným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. 

6.11. Žákovský průkaz platí po dobu jednoho školního/akademického roku, který vyznačí na průkaze 

škola, a to včetně měsíců červenec a srpen. Časové jízdenky lze využít v době jejich platnosti po 

všechny dny v týdnu včetně svátků bez ohledu na údaje případně vyznačené na žákovském průkazu. 

V případě, že je žákovský průkaz použit k prokázání věku cestujícího spadajícího do kategorie 

„cestující od 6 do 18 let“, je možné jej používat k prokázání věku (nikoliv statusu studenta) až do 18 

let (resp. do 15 let včetně v případě varianty jízdenky s MHD) a jeho platnost v tomto případě není 

omezena na školní rok potvrzený školou. Řádky „Z“ a „DO“ v tiskopisu žákovského průkazu 

původního vzoru se nově nevyplňují a proškrtnou se. V případě vyplnění těchto údajů (zejména u 

průkazů vystavených před 1. 9. 2018) se k těmto při odbavení cestujících nepřihlíží. 

 

ČASOVÉ JÍZDENKY VYDANÉ DP MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (DPMCB) A JEJICH UZNÁVÁNÍ VE 

VOZIDLECH VLD A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

6.12. V územním rozsahu MHD České Budějovice (zóny 100 a 101) jsou ve vozidlech veřejné linkové a 

železniční dopravy u zaintegrovaných linek uznávány níže uvedené platné časové předplatní jízdenky 

vydané DPMCB. Tyto časové předplatní jízdenky tvoří průkaz DPMCB a časový kupón v tištěné 

podobě. Kupón ve formě el. čipu k časové předplatní jízdence a časová předplatní jízdenka 
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zakoupená pomocí aplikace SEJF nejsou v IDS JK akceptovány. DPMCB současně ve výše uvedeném 

územním rozsahu uznává předplatní časové jízdenky IDS JK. 

Časové kupóny MHD DPMCB jsou vydávány pro následující kategorie cestujících s uvedenou dobou 

platnosti: 

a) plné (občanské) jízdné - osoby starší 16 let věku: 

- časové kupóny občanské s platností 7, 15, 30, 90, 180 denní a roční                             

b) žáci a studenti od 16 do 26 let věku 

       - časové kupóny pro žáky a studenty od 16 do 26 let s platností 7, 15, 30 a 90 denní 

c) důchodci do 65 let věku    

- časové kupóny pro důchodce do 65 let s platností 7, 15, 30 a 90 denní 

d) děti od 6 do 15 let věku včetně s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 

- roční kupón pro bezplatnou přepravu 

e) cestující nad 65 let věku s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 

- roční kupón pro bezplatnou přepravu 

f) přenosná časová předplatní jízdenka  

  - časový kupón s roční platností                      

6.13.  Ceny, podmínky prokazování nároku a zásady používání těchto předplatných časových jízdenek 

se řídí Tarifem jízdného a Smluvními přepravními podmínkami MHD DPMCB. 

 

DOVOZNÉ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA  
6.14.  Spoluzavazadla a živá zvířata ve schráně jsou při využití časových předplatných jízdenek IDS JK 

odbavena dle Tarifu a SPP jednotlivých dopravců. 

6.15. Ve VLD se bezplatně se přepravují: 

a) zavazadla, které 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 předpisu (2) – snadno přenosné věci, které cestující má 

u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího  

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

d) vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P 

e) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
 (2) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

 

JÍZDY MIMO ÚZEMÍ IDS JK 
6.16. Na nezaintegrovaných linkách a tratích (nebo jejich částech) lze cestovat pouze dle Tarifu a 
Smluvních přepravních podmínek příslušného dopravce, neplatí zde Tarif IDS JK a SPP IDS JK. 
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7. PRŮKAZY NA SLEVU 
 

7.1. U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na 

základě předložení stanoveného platného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví 

cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby dopravce věk, je povinen tak učinit 

předložením průkazu IDS JK nebo průkazem dopravce ověřeného razítkem vydavatele, který 

obsahuje jeho fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním 

pasem. Nárok lze prokázat rovněž studentským průkazem ISIC. K dodatečnému prokázání věku nebo 

předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny 

v SPP IDS JK. 

7.2. Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se platnou 

pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu. 

7.3. Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita 

nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na fotografickém papíru, která zobrazuje 

současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie.     

                                            

PODMÍNKY K VYDÁNÍ PRŮKAZŮ IDS JK 

7.4. K vydání průkazu IDS JK, které jsou k dispozici na předprodejních místech, musí žadatel mimo 

fotografie doložit: 

a) časová jízdenka (tj. obyčejné jízdné) - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský 

průkaz, cestovní pas) 

b) dítě do 15 let - rodný list nebo platný doklad totožnosti 

c) starobní důchodce nad 65 let - platný doklad totožnosti, uvedenou kategorii lze použít pro 

všechny cestující starší 65 let 

7.5. Ostatní kategorie cestujících se prokazují příslušnými celostátně platnými průkazy (žákovský, ISIC, 

ZTP, ZTP/P). Jejich užití se řídí obecně závaznými pravidly a příslušnými body Tarifu IDS JK. 

7.6. Cena za ověření údajů a potvrzení průkazu IDS JK je stanovena na 30,- Kč/ 1 průkaz včetně DPH. 

7.7. Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v platném Výměru MF, 

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a postupují dle Metodického pokynu pro 

poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní 

pravidelné autobusové osobní dopravě v platném znění. Platné žákovské průkazy se mezi dopravci 

vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem.  
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7.8. Platnost průkazů: 

Druh průkazu Platnost průkazu 

IDS JK - časová jízdenka bez omezení 

IDS JK - dítě do 15 let do dne, který předchází dni 15. narozenin dítěte 

IDS JK - starobní důchodce nad 65 let věku bez omezení 

Žákovský průkaz do 15 let věku do dne, který předchází dni 15. narozenin dítěte 

Žákovský průkaz od 15 let do 26 let věku 

  

  

do dne, který předchází dni 18. narozenin;  u 

studentů ve věku od 18 let do dne, který předchází 

dni 26. narozenin, dle  potvrzeného údaje o trvání 

školního/akademického roku    

průkaz ZTP, ZTP/P  vyznačena na průkazu 

 

8. ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 

 

8.1. Zlevněné jízdné v železniční a veřejné linkové dopravě: 

8.1.1. Zlevněné jízdné se vypočte z plného (obyčejného) jízdného dle pravidel uvedených v článku 4 

(Druhy jízdného). Nárok na zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve 

vozidle VLD i železniční dopravy. 

8.1.2. Nelze sdružovat několik různých druhů zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, 

vyjma průvodců držitelů průkazů ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P se 

poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodnění, na které má nárok. 

8.1.3. Pokud cestující nemůže při kontrole prokázat nárok na zlevněné jízdné předepsaným 

způsobem, zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok, nebo jízdné plné 

(obyčejné). Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle 

SPP IDS JK. Dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.  

8.1.4. Zlevněné jízdné se poskytuje pro následující kategorie cestujících: 

- cestující od 6 let do 18 let 

- žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let 

- cestující starší 65 let 

- držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 

- rodiče (viz 4.1.5.) 

Konkrétní podmínky uplatnění slevy jsou obsahem článků 4 a 6 Tarifu IDS JK, výše jízdného je pak 

obsažena v Ceníku IDS JK, který je Přílohou č. 5 tohoto Tarifu. 
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8.2.  Zlevněné jízdné na linkách MHD České Budějovice: 

8.2.1. V rámci IDS JK je na linkách MHD České Budějovice zlevněné či zvláštní jízdné u časových 

předplatných jízdenek poskytováno v těchto kategoriích:   

- žáci a studenti od 16 do 26 let věku 

- děti od 6 do 15 let věku včetně s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 

- cestující nad 65 let věku s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného 

8.2.2. Zásady poskytování zlevněného a zvláštního jízdného u časových předplatných jízdenek na 

linkách MHD České Budějovice se řídí Tarifem jízdného a Smluvními přepravními podmínkami MHD  

DPMCB. 

 

9.  OBCHODNÍ NABÍDKY 

9.1. Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek na zaintegrovaných regionálních autobusových 

linkách, a železničních tratích musí být předem projednány s organizátorem dopravy (společnost 

JIKORD s.r.o), řádně vymezeny a předem zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních 

stanicích a autobusových nádražích a ve vozidlech. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých 

nabídek, platí pro jejich použití ustanovení SPP IDS JK a Tarifu IDS JK. 

9.2. Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné obchodní 

nabídky.  

 

10.  PŘIRÁŽKY A POPLATKY 

10.1. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních 

přepravních podmínek se řídí SPP IDS JK a SPP jednotlivých dopravců. 

 

11.  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

11.1. Úplná verze Tarifu IDS JK a Smluvních přepravních podmínek IDS JK je k nahlédnutí v sídle 

organizátora IDS JK (společnost JIKORD s.r.o.), v informačních kancelářích zaintegrovaných dopravců 

a na webu www.jikord.cz, www.idsjk.cz. 

11.2. Vztahy vznikající v rámci IDS JK mezi dopravcem a cestujícími, kromě vztahů cenových, které 

upravuje tento Tarif, jsou uvedeny ve vyhlášce č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní a silniční dopravu, v platném znění, a dopravce je vydává včetně místních úprav jako „Smluvní 

přepravní podmínky“. 
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SOUČÁSTÍ TARIFU IDS JK JSOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY: 
 

Příloha č. 1: Seznam zón IDS Jihočeského kraje 

Příloha č. 2: Seznam obcí IDS Jihočeského kraje 

Příloha č. 3: Seznam dopravců IDS Jihočeského kraje  

Příloha č. 4: Seznam linek IDS Jihočeského kraje 

Příloha č. 5: Ceníky IDS Jihočeského kraje 

Příloha č. 6: Vzory průkazů používaných v IDS Jihočeského kraje 

Příloha č. 7: Vzor Jihočeské krajské jízdenky JIKORD plus 

Příloha č. 8:  Porovnání cen jízdenek dle km Tarifu vůči časovým jízdenkám 

 

 


