
 

Jsem 

starší  

15 let 

(16 let) 

Je mi méně než 26 let a 

jsem studentem střední 

nebo vysoké školy 

Jsem v  

produktivním 

věku 

Jsem 

důchodce 

Jsem držitelem Zlaté Janského 

plakety 

Jsem držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P 

001 Plzeň 

(od 16 let) 

Vnější zóny 

(od 15 let) 

Po předložení žákovského průkazu/potvrzení o studiu mám nárok na 

zlevněné jízdné ve výši 50% základního jízdného. Ceník 1, sloupec 2 

Po předložení žákovského průkazu/potvrzení o studiu mám nárok 

na zlevněné jízdné ve výši 75 % základního jízdného pro cestování 

z místa trvalého bydliště do školy a zpět*.  Ceník č. 1, sloupec 7 

Pokud chci cestovat i mimo relaci škola-domov, nemám nárok na 

slevu a zaplatím plné jízdné. Ceník č. 1, sloupec 4 

001 Plzeň 

Vnější zóny 

Nemám nárok na žádnou slevu. Ceník č. 1, sloupec 1 

Nemám nárok na žádnou slevu. Ceník č. 1, sloupec 4 

001 Plzeň 

Vnější zóny 

Je mi více než 65 let a 

pobírám starobní důchod 

nebo invalidní důchod 

pro invaliditu 3. stupně 

Je mi více než 70 let 

Nejsem držitelem žádného 

průkazu, který by mě 

opravňoval k využívání slev 

Jsem držitelem platného 

průkazu vydaného ÚV 

Českého svazu bojovníků za 

svobodu, Konfederací 

politických vězňů ČR, 

Sdružením bývalých 

politických vězňů ČR, Ústřední 

radou Svazu PTP-VTNP 

Vnější zóny 

Vnější zóny 

001 Plzeň 

001 Plzeň 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve výši 50% 

základního jízdného. Ceník č. 1, sloupec 2 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve výši 50% 

základního jízdného. Ceník č. 1, sloupec 5 

Mám nárok na bezplatnou přepravu. 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve výši 25% 

základního jízdného. Ceník č. 1, sloupec 8 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve výši 50% 

základního jízdného.  Ceník č. 1, sloupec 2 

Nemám nárok na žádnou slevu.  

Jsem držitelem Zlaté Janského 

plakety 

Nejsem držitelem žádného 

průkazu, který by mě 

opravňoval k využívání slev 

Jsem držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P 

Jsem držitelem platného 

průkazu vydaného ÚV 

Českého svazu bojovníků za 

svobodu, Konfederací 

politických vězňů ČR, 

Sdružením bývalých 

politických vězňů ČR, Ústřední 

radou Svazu PTP-VTNP 

001 Plzeň 

Vnější zóny 

Mám nárok na zvýhodněné 

jízdné (300 Kč/rok). Ceník 3, 

sloupec1 

Je mi méně než 70 let 

Mám nárok na bezplatnou přepravu. 

Mám nárok na zlevněné 

jízdné ve výši 75 % 

základního jízdného. 

Ceník1, sloupec 7 

001 Plzeň 

Vnější zóny 

Je mi méně než 70 let 

Je mi více než 70 let 

Pobírám starobní důchod 

nebo invalidní důchod 

pro invaliditu 3. stupně 

001 Plzeň 

001 Plzeň 

Vnější zóny 

Vnější zóny 

Pobírám starobní důchod nebo 

invalidní důchod pro invaliditu 3. 

stupně a je mi méně než 70 let. 

Je mi více než 70 let 

Je mi více než 65 let a pobírám 

starobní důchod nebo invalidní 

důchod pro invaliditu 3. stupně 

Je mi méně než 65 let a pobírám 

starobní důchod nebo invalidní 

důchod pro invaliditu 3. stupně. 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve výši 25% 

základního jízdného. Ceník 1, sloupec 8 

Mám nárok na bezplatnou přepravu. 

Mám nárok na bezplatnou přepravu. 

Mám nárok na zlevněné 

jízdné ve výši 50% 

základního jízdného. 

Ceník č. 1, sloupec 2 

Mám nárok na zlevněné 

jízdné ve výši 75 % 

základního jízdného. Ceník 

1, sloupec 7 

Nemám nárok na žádnou 

slevu. Ceník č. 1, sloupec 4 

Mám nárok na zvýhodněné jízdné 

(300 Kč/rok). Ceník 3, sloupec 1 

Mám nárok na bezplatnou 

přepravu. 

Mám nárok na zvýhodněné 

jízdné (300 Kč/rok/zóna). 

Ceník 3, sloupec 2 

Jsem držitelem průkazu 

ZTP nebo ZTP/P 

Mám nárok na zlevněné jízdné ve 

výši 25% základního jízdného. 

Ceník č. 1, sloupec 8 

Jsem držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P 

Mám nárok na bezplatnou 

přepravu. 

Předplatní jízdné IDP 

Schéma č. 2 

* Žákovské jízdné se neposkytuje v červenci a srpnu. 


