
 

 

Výňatek z  přepravních ustanovení pro IDSOK 

Podmínky IDSOK 
Území Olomouckého kraje (příp. území přilehlé zájmové části sousedního kraje) je rozčleněno do tarifních zón.  
Do každé zóny je zařazeno území jedné větší obce (města) nebo více obcí a jejich místních částí. Cena jízdního 
dokladu je v rámci zóny stejná bez ohledu na délku cesty nebo počet přestupů za podmínky dodržení časové platnosti 
jízdenky. Toho je možno využívat u dopravců, jejichž linky, spoje nebo vlaky jsou začleněny do IDSOK. 

Na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat v oblasti 
zakoupených zón i mezi vlakem, autobusem a MHD. Podmínkou užití je, aby autobusové linky, MHD linky a vlakové 
spoje byly provozovány v systému IDSOK. Jízdní doklady IDSOK je možné zakoupit mimo jiné i ve výdejnách jízdenek 
ČD, které jsou označeny logem IDSOK, nebo u vlakového doprovodu na integrovaných tratích. 
 

Železniční doprava v IDSOK 
V IDSOK jsou zapojeny vlaky kategorie osobní, spěšný, rychlík (jen výběr) a expres (jen výběr) na příslušných úsecích 
železničních tratí uvedených v Příloze č. 3 k Tarifu IDSOK. V této Příloze je i přehled zapojených rychlíků  
a expresů. Cestující a jejich zavazadla vč. kol jsou v zaintegrovaných regionálních vlacích ČD odbaveni v Tarifu 
IDSOK. Cestující může požádat o jízdní doklad dle Tarifu TR10. Ve vybraných rychlících a expresech ČD se uznávají 
také jízdenky dle Tarifu IDSOK. RegioJet a.s. uznává předem zakoupené papírové jízdenky IDSOK v rychlících na 
trati 300 v úseku Nezamyslice – Hranice na Moravě. RegioJet a.s. jízdenky IDSOK nevydává, pouze je uznává. Leo 
Express Tenders s.r.o. vydává jízdenky IDSOK jen na zóny č. 7, 9, 91 a 92 pro trať 025 Hanušovice – Dolní Lipka  
a pro úsek tratě 024 Dolní Lipka – Mlýnický Dvůr. Leo Express Tenders s.r.o. též uznává jízdenky IDSOK vydané 
jinými dopravci IDSOK.  
 

Výdej jízdních dokladů IDSOK 
Výdejny s prodejem jízdenek IDSOK jsou označeny logem IDSOK. 
Jízdním dokladem je: 

 jízdenka pro jednotlivou jízdu opravňující k jízdě po dobu její platnosti uvedené na jízdence  
ve vyznačených zónách nebo v rozsahu zakoupených zón, 

 jízdenka časová opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vyznačených zónách, 

 průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, Tarifu IDSOK nebo SPP IDSOK právo  
na přepravu. 

Pro IDSOK se vydávají jízdenky: 

 jednotlivé, 7 denní, měsíční, čtvrtletní a roční občanské (základní), 

 jednotlivé, 7 denní, měsíční, čtvrtletní a roční zlevněné juniorské pro děti a mládež 6-18 let 

 jednotlivé, 7 denní, měsíční, čtvrtletní a roční zlevněné studentské pro žáky a studenty 18-26 let 

 jednotlivé, 7 denní, měsíční, čtvrtletní a roční zlevněné seniorské pro seniory starší 65 let 

 7denní, měsíční, čtvrtletní a roční KOMBI ZÓNA pro určené relace-základní i zlevněné 

 1denní - síťové pouze v papírové formě - základní i zlevněné 
 

Základní ustanovení Tarifu a Smluvních přepravních podmínek (SPP) IDSOK 

 Tarif a SPP IDSOK platí jen pro cesty, které na území v dopravním režimu IDSOK začínají a končí. 

 Tarifní zóna vymezuje územní platnost jízdního dokladu. Dalším vymezením je časová platnost jízdního 
dokladu. Všechny platné jízdenky IDSOK mají vyznačenou zónovou a časovou platnost. 

 Při přejezdu mezi dvěma zónami musí mít cestující platný doklad pro obě zóny včetně zón, ve kterých 
nemá spoj zastávku a pouze jimi projíždí. 

 Na jízdenku IDSOK je možno přestupovat v rámci zón vyznačených na jízdence do všech dopravních 
prostředků IDSOK (MHD, veřejná linková doprava, vlaky), pokud není stanoveno jinak. Jinak je v tomto 
případě stanoveno u dvouzónových a vícezónových jednotlivých jízdenek za juniorské zlevněné jízdné 
obsahujících zónu 71-Olomouc pro juniory 15 – 18 let, kde tyto jednotlivé jízdenky pro juniory ve věku  
15 – 18 let jsou nepřestupné na linky MHD Olomouc. Nepřestupné na linky MHD Olomouc jsou také 
dvouzónové a vícezónové jednotlivé jízdenky za žákovské a studentské zlevněné jízdné (18 – 26 let) 
obsahujících zónu 71-Olomouc. 

 Podmínky přepravy v systému IDSOK se řídí ustanoveními Přepravního řádu (Vyhl. 175/2000 Sb.). 
Cestující je povinen na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem (jízdenka pro 
jednotlivou jízdu, jízdenka časová, nebo průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, 
Tarifu IDSOK nebo SPP IDSOK právo na přepravu). Pro případ kontroly ze strany MD příp. obdobně 
postavených institucí musí mít cestující u sebe kromě průkazu IDSOK též „obecný identifikační doklad“ 
(zejména občanský průkaz). 

 Ve vlacích se osoba na vozíku pro invalidy přepravuje ve vozidlech, které umožňují takovou přepravu. 
Bližší informace poskytnou zaměstnanci dopravce. 

 

Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava 

 Občanské (základní) a zlevněné jízdné v systému IDSOK platné pro přepravu vlaky, autobusy, MHD  
je uvedeno v příslušném ceníku.  

 Občanské (základní) jízdné platí pro cestující, kteří neuplatňují nárok na zlevněné jízdné. 

 Na zlevněné jízdné ve výši 50 % základního jízdného (dále jen zlevněné jízdné) mají po splnění 
příslušných podmínek nárok: 

 Junioři 6-18 let, tj. děti a mládež ve věku od 6-18 let (do dne předcházejícího dni 18. narozenin). Nárok 
na časové zlevněné jízdné prokazují junioři ve věku 6-15 let platným průkazem IDSOK nebo ISIC nebo 
žákovským průkazem do 15 let do doby doběhu jeho 4leté platnosti nebo průk.DPMO (pro max.71+2 
zóny). Nárok na jednotlivé zlevněné jízdné neprokazují žádným způsobem. Junioři ve věku 15-18 let 
prokazují nárok na časové zlevněné jízdné platným žákovským průkazem 15-26 let nebo platným 
průkazem ISIC nebo průk.DPMO (max.71+2 zóny). Nárok na jednotlivé zlevněné jízdné (JZJ) prokazují 
též průkazem dle předchozí věty. Dále mohou nárok JZJ prokázat platným občanským průkazem, 
průkazem ISIC bez aktuální validační známky. 

 Student 18-26 let, tj. žáci a studenti ve věku od 18-26 let (do dne předcházejícího dni 26. narozenin). 

Nárok na časové zlevněné jízdné studenti prokazují platným žákovským průkazem 15-26 let nebo 
platným průkazem ISIC nebo průk.DPMO (pro max,71+2 zóny). Totéž platí i pro prokázání nároku na 
jednotlivé zlevněné jízdné. 

 Senioři 65+, tj. cestující starší 65 let prokazují nárok na časové zlevněné jízdné platným průkazem 
IDSOK (s vyznačenou kategorií buď „občan starší +65 let“, nebo „ občan starší 70 let“), nebo 
průk.DPMO (pro max. 71 + 2 zóny). Totéž platí i pro prokázání nároku na jednotlivé zlevněné jízdné 
(JZJ). Nárok na JZJ mohou prokázat i platným občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným 
úředně vydaným platným identifikačním dokladem.  

 Doprovod dítěte do 3 let - má nárok jen na zlevněné jednotlivé jízdné do/ze zóny 71. Nárok prokazuje 
průkazem dítěte do 3 let vystaveným DPMO nebo občanským či cestovním průkazem dítěte. 

Bezplatně se přepravují: 

 kočárek s dítětem, 

 děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P  

 rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech (na základě průkazu vystaveného 
ústavem a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu). 
 

 

KOMBI ZÓNA 
Cestující si může zakoupit pro určené relace jízdenku KOMBI ZÓNA. Jízdenku je možné 

zakoupit pro občanské a zlevněné jízdné (juniorské, studentské, seniorské). 

KOMBI ZÓNA se nevydává pro jednotlivou jízdenku. KOMBI ZÓNA je na jízdence označena 

číselným a slovním názvem. Ceny jsou uvedeny v Ceníku KOMBI ZÓNA v rozlišení dle druhu 

jízdného. Další podmínky pro jízdenku KOMBI ZÓNA platí dle Tarifu IDSOK a SPP IDSOK. 

Ceník jízdného IDSOK v KOMBI ZÓNĚ 

 
Ceník KOMBI ZÓNA, kromě výše uvedeného, obsahuje i údaje o čtvrtletním a ročním jízdném viz Tarif IDSOK (www.idsok.cz) 

Jízdenku za čtvrtletní i roční jízdné lze koupit pouze v elektronické podobě v e-shopu IDSOK. 
 

Ceník D – Síťové jízdné v IDSOK 

 
1denní – pouze papírová forma jízdenky 

7denní, měsíční, čtvrtletní a roční – jen elektronická forma jízdenky (zejména v mobilu) 

Ceník D, kromě výše uvedeného, obsahuje i údaje o 7denním, měsíčním, čtvrtletním a ročním jízdném viz.Tarif IDSOK 

(www.idsok.cz).  
 

Ceník jízdného a dovozného v MHD 

 

 
* SMS jízdenka  

** Jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilní aplikace SEJF nebo mobilní aplikace DPMO  nebo mobilní aplikace DoKapsy. 

***  Doplňkový prodej u řidiče MHD nebo u řidiče příměstské silniční dopravy. 

**** V MHD Hranice (zóna 61) je na linkách MHD přeprava cestujících bezplatná; v případě, kdy je v zóně 61 použita k přepravě příměstská linka, platí se jízdné 

(s výjimkou Seniorů 65+) – podrobněji  viz.Čl.36 Tarifu IDSOK. 

bezplat./8 jízdné na lince MHD (bezplatné) / cena jízdného na lince příměstské uvnitř zóny 61 (8,- Kč). 

X  Jízdné (dovozné) není stanoveno (jízdenka s příslušným jízdným či dovozným se nevydává). 
1)   Od 65 let;    2) Cena 20 Kč/rok se týká důchodců „Kategorie osob 1“ v zóně 71-Olomouc.             

Doprovod dítěte do 3 let v zóně 71 – Olomouc – bezplatná přeprava.  

Podrobnější informace k obsahové náplni Ceníku C a k bezplatné přepravě v MHD – viz jednotlivé zóny s provozem 

MHD v části 4., Tarifu IDSOK. 

 

Ceník A příměstské dopravy IDSOK s návazností na MHD bez zóny 71 – Olomouc 
Platí pro přepravy, jejichž trasy vedou mimo zónu 71 – Olomouc 

*Jízdenku není možné zakoupit pro samostatnou zónu 1,11,41,51,61 a 71 

 

Ceník A, kromě výše uvedeného, obsahuje i údaje o čtvrtletním a ročním jízdném viz Tarif IDSOK (www.idsok.cz).  

Jízdenku za čtvrtletní i roční jízdné lze koupit pouze v elektronické podobě v e-shopu IDSOK.          
         

                Ceník B příměstské dopravy IDSOK s návazností výhradně se zónou 71 Olomouc 
Ceník B se použije pro přepravu: 

a) ze zóny 71 – Olomouc do jakékoliv jiné zóny, 
b) do zóny 71 – Olomouc z libovolné jiné zóny, 
c) zónou 71 – Olomouc, tzn. při průjezdu touto olomouckou zónou. 

Výše uvedené platí za předpokladu, že se cestující při nákupu jízdenky neprokáže platnými jízdními doklady pro zónu 71 - Olomouc za účelem 

tzv. dokoupení zón (nejde o dokoupení jízdenky se zónou 71 - Olomouc). 

* Juniorská jízdenka pro děti a mládež ve věku 15 - 18 let není přestupná na linky MHD Olomouc 

** Nepřestupná na MHD Olomouc   

 

Ceník B, kromě výše uvedeného, obsahuje i údaje o čtvrtletním a ročním jízdném viz Tarif IDSOK (www.idsok.cz).  

Jízdenku za čtvrtletní i roční jízdné lze koupit pouze v elektronické podobě v e-shopu IDSOK. 

 
Pozn.: V případě „občanského časového jízdného“ dle „Ceníku B“ je nutný průkaz DPMO příp. IDSOK (důchodci do 65 let)                                                                                                              
 
Ve vlacích dopravce ČD v zóně 71 Olomouc neplatí smluvní jízdné (s výjimkou „skupinové víkendové jízdenky ČD + MHD Olomouc“), SMS 
jízdenky, jízdenky zakoupené v mobilní aplikaci SEJF nebo mobilní aplikací DPMO a doplňkový prodej u řidiče. 
 

Úplné znění Tarifu a SPP IDSOK je k nahlédnutí ve všech obsazených železničních stanicích s prodejem jízdních dokladů IDSOK a na 

internetových stránkách www.idsok.cz. 

 

Úplné znění Tarifu TR10 a SPPO ČD a. s. je k nahlédnutí v prodejních místech dopravce ČD a na internetových stránkách www.cd.cz 

Tarif IDSOK a Smluvní přepravní podmínky nabývají účinnosti od 1. 4. 2022. 
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