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Smluvní a přepravní podmínky SID 

 

platné od 1. 1. 2012 

 

1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná s dopravcem v souladu  

s ustanovením části I. oddílu B  položky č. 2 výměru MF ČR 1/2010 pro integrovanou dopravu. 

 

2. Za zlevněné jízdné ve výši 50% obyčejného jízdného uplatněného dopravcem  

se přepravují: 

 děti od 6 let až do dovršení 15. roku - Výměr MF ČR 01/2010 

 rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných 

v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo 

Ministerstva práce a sociálních věcí - Výměr MF ČR 01/2010 

 žáci/studenti denního studia ve věku od 15 do 26 let – platí pouze v zónách s MHD pro 

 časové jízdenky s dobou platnosti 30 dní  

 psi bez schrány – pes musí být držen na krátkém vodítku a mít nasazený náhubek 

 

3. Za zlevněné jízdné ve výši 37,5% obyčejného jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15 let 

v období školního roku od 1.9. do 30.6. ve věku do 15 let – žákovské jízdné, platí až do místa 

přestupu na MHD, nutno doložit průkazem dle výměru MF 2/2004, jízdné nelze použít v měsících 

červenci a srpnu - Výměr MF ČR 01/2010 

 

4. Za zlevněné jízdné ve výši 75% obyčejného jízdného se přepravují žáci a studenti škol denní nebo 

prezenční formy studia v období školního roku od 1.9. do 30.6. ve věku od 15 do 26 let – 

žákovské jízdné, platí až do místa přestupu na MHD, jízdné nelze použít v měsících červenci a 

srpnu - Výměr MF ČR 01/2010 

 

5. Za zlevněné jízdné ve výši 75% plného 30 denního časového nepřenosného jízdného uplatněného 

dopravcem se přepravují osoby starší 65 let pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně nebo starobní důchod - Výměr MF ČR 01/2010 a 05/2010 

 

6. Za zlevněné jízdné ve výši 25% obyčejného jízdného uplatněného dopravcem se přepravují 

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P pouze mimo území zón s MHD - Výměr MF ČR 01/2010 

 

7. Časový kupón pro 13 zón umožňuje cestujícímu přepravu v celé síti linek SID (platí ode dne 

vyhlášení) 

 

Výdej dlouhodobé časové  jízdenky za zlevněné jízdné  je upraven takto:  
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1. Jízdenka je nepřenosná, vydává se pouze v elektronické formě na čipové karty a může ji 

používat pouze držitel karty. Výjimečně lze povolit na omezenou dobu (např. při zavádění) vydání 

časové jízdenky v papírové podobě. 

 

2. Při výdeji čipové karty se osobní údaje ověřují  z platného občanského průkazu nebo platného 

pasu (nebo jiného dokladu tyto nahrazující – u cizích státních příslušníků), případně z rodného 

listu (u dětí do 15-ti let). 

 

3. Časové jízdenky se vydávají vždy jen pro určité zóny a pro období vybraná držitelem karty. 

 

Bezplatně se přepravují: 

 

 děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí  

do 6 let) - Výměr MF ČR 01/2010 

 

 představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví Zákon č. 

236/1995 Sb. - Výměr MF ČR 01/2010 

 

 důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, 

Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České 

republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP 

 

 držitelé  průkazu ZTP a ZTP/P pouze na území zón s MHD - Výměr MF ČR 01/2010 

 

 průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes - Výměr MF ČR 01/2010 

 

Zavazadla – dovozné -  Výměr MF ČR 01/2010 

 

1. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatně: 

 

 snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo  

nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně, 

 zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,  

 zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,  

 zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm,  

 zvířata ve schráně s nepropustným dnem 20 x 30 x 50 cm, 

 nákupní tašky na kolečkách,  

 dětské kočárky s dítětem, 

 vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
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2. Cestující, který přepravuje zavazadla přesahující výše uvedené rozměry, jejichž přeprava je 

povolena Přepravním řádem pro veřejnou drážní a osobní dopravu a Smluvními přepravními 

podmínkami, zaplatí stanovené dovozné. 

 

Výdej časové žákovské jízdenky nad rámec dokladů pro IDS je v MHD upraven takto:  

 

1. Jízdenka je nepřenosná, vydává se pouze na čipové karty a může ji používat pouze držitel karty. 

 

2. Nárok na jízdenku mají žáci základních a středních škol podle zákona č. 29/1984 Sb.  

a studenti vysokých škol podle zák. č. 111/1998 Sb.  a  zák. č. 117/1995 Sb. 

 

3. Nárok na jízdenku nemají studující při zaměstnání. 

 

4. Jízdenku může žadatel, který splňuje výše uvedené podmínky, obdržet bez ohledu na místo 

bydliště nebo místo školy, kterou navštěvuje. 

 

5. Nárok na časovou jízdenku se omezí : 

      - u žáků základních škol do konce školního roku, ve kterém dovrší 15-ti let věku. 

      - u studentů středních a vysokých škol do konce školního roku, ve kterém  

        dovrší 26 let.   

 

6.  Při výdeji čipové karty se osobní údaje ověřují : 

 

- u žáků základní školy, z platného občanského průkazu zákonného zástupce držitele  

a rodného listu dítěte. 

- u studentů středních a vysokých škol  z platného občanského průkazu žadatele  

a  potvrzení školy o denním studiu. Potvrzení o studiu v daném školním roce jsou studenti 

povinni předložit v přepravní kanceláři dopravce vždy při zakoupení prvního časového období 

(kuponu) pro příslušný školní rok.     

 

7.  Student, který z jakýchkoliv příčin studium přeruší nebo ukončí, nesmí jízdenku dále používat - 

jízdenka je neplatná. 


