TISKOVÁ ZPRÁVA
(regionální význam: celostátní)

Studenti nemají jízdné levnější, aneb nechci slevu zadarmo
Studenti nad 18 let nemohou ve vlacích a linkových autobusech jezdit za zlevněné jízdné. Nárok na
slevu mají pouze studenti s předepsaným průkazem.
Zlevněné jízdné upravuje již podruhé a shodně cenový výměr. Ten zároveň i uvádí, za jakých podmínek
se poskytuje sleva jednotlivým skupinám cestujících. Studenti často prokazují své studium
nestandardními doklady - v takovém případě jim nemusí být sleva přiznána a může jim být uložena
přirážka až 1500 Kč.
Co je předepsaným průkazem?
Studenti ve věku 18-26 mohou dostat slevu pouze tehdy, pokud se prokáží oranžovým žákovským
průkazem (na ten měli donedávna nárok pouze dojíždějící); tento průkaz potvrzuje škola a následně jej
ověřuje kterýkoli dopravce a pořídit se dá za cca 50 Kč. Jeho platnost je třináctiměsíční (od září do
září) a platí ve vlacích, linkových autobusech i ve vnějších zónách integrované dopravy. Namísto
oranžového žákovského průkazu se může student prokázat platnou kartou ISIC (platnost je dána
údajem na líci, popřípadě je prodloužena stříbřitou revalidační známkou). Platnost průkazu je
šestnáctiměsíční (od září do prosince) a jeho cena je v řádu stokorun, avšak oproti žákovskému
průkazu má ISIC širší uplatnění.
Student tohoto věku - zpravidla student maturitního ročníku či vysokoškolák - který u sebe nemá ani
jeden z uvedených průkazů, musí jet za plné jízdné. Předpis nepřipouští jiné doklady o studiu - tedy
není možné použít průkazky vydávané školou, univerzitní kupóny k ISICu, ba dokonce ani
vysokoškolský index. Jinými slovy - sleva něco stojí.
Při nerespektování podmínek prokázání studia se student vystavuje riziku postihu za neplatnou
jízdenku.
Praxe ukazuje, že studenti často podceňují svoji povinnost prokázat nárok na slevu předepsaným
dokladem.
Jednodušší situace je u mládeže od 15 do 18 let.
Zde pro poskytnutí slevy již není podmínkou studium cestujícího, proto zde stačí pouhé doložení věku
úředním dokladem s fotografií, nejčastěji občanským nebo řidičským průkazem; nikoli však
potvrzením o ztrátě občanského průkazu.
Stejně tak prokázání věku úředním dokladem s fotografií je postačující pro osoby od věku 65 let.
Dětem pod 15 let lze jen doporučit mít u sebe jakýkoli průkaz s datem narození. Dřívější povinnost
prokazovat věk již dětem odpadla s novým cenovým výměrem.
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