
 

 

Slevy jízdného od 1. 9. 2018 

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu IDSOK 
ke změnám týkajících se dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů 18 – 26 let a také seniorů starších 
65 let. Nově se zavádí sleva 75 % z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež 
od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně (i o víkendech včetně školních prázdnin.)  

V Tarifu IDSOK se nové 75% slevy týkají těchto druhů jízdného: 

 Jednotlivé zlevněné jízdné 

 Časové zlevněné jízdné: 

 Týdenní (7 denní) zlevněné časové jízdné 
 Měsíční zlevněné časové jízdné 

 Městská hromadná doprava (mimo Olomouc): 

 Prostějov 
 Přerov 
 Hranice (uznávání, od 1. 1. 2019) 
 Šumperk 
 Zábřeh 

ČASOVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ - doklady 

Děti do 6 let jezdí stále zdarma a nemusí mít žádný doklad. 

Cestující od 6 do 15 let musí prokázat svůj věk platným průkazem IDSOK s vyznačenou kategorií 
„dítě do 15 let“, průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (v zóně 71 + 2). 

Cestující od 15 do 18 let nárok na slevu 75 % musí prokázat platným žákovským průkazem 
s vyznačenou platností bez potvrzení školou nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem 
DPMO (v zóně 71 + 2). 

Studenti od 18 do 26 let musí prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem 
s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) 
nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (v zóně 71 + 2 ).  

Cestující od 65 let v rámci IDSOK musí prokázat nárok na slevu 75 % platným průkazem IDSOK 
(s vyznačenou kategorií buď „občan starší 65 let“ nebo „občan starší 70 let“) nebo průkazem 
DPMO (v zóně 71 + 2). 

JEDNOTLIVÉ ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ - doklady 

Kategorie "Děti do 6 let"  pro jednotlivé zlevněné jízdné nemusí mít žádný doklad. 

Cestující ve věku od 6 do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky se 
slevou 75 % žádný doklad o věku (v MHD od 6 do 10 let).  

S ohledem na kapacitní možnosti na předprodejních místech bude možné vyřídit si slevové 
průkazy v průběhu celého měsíce září. 


