
 

 

 

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém 

 

I.  

Úvodní ustanovení  
 

1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje 
ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách osob dopravci 
zapojenými do VYDIS, prováděných dle tohoto Tarifu VYDIS a Smluvních 
přepravních podmínek VYDIS (dále jen SPP VYDIS).    

2. K VYDIS přistupují všichni dopravci zapojení do systému na základě dohod a 
smluv mezi jednotlivými dopravci. Tarifní podmínky Tarifu VYDIS platí pouze pro 
přepravy a jízdní doklady uvedené v tomto tarifu. V Tarifu VYDIS neuvedené 
přepravy, vykonané i v kombinaci několika zúčastněných dopravců a přepravy 
prováděné v rozsahu pouze jednoho dopravce, se provádějí podle smluvních 
přepravních podmínek a tarifů jednotlivých dopravců. Účinnost Tarifu Vydis se 
zapracovanými změnami je od 1. 4. 2012. 
 
 

II. 

Tarifní zásady, pojmy a podmínky platné ve  VYDIS 

 

1. Tarif VYDIS je zónový a přestupní pro všechny druhy jízdenek VYDIS. Pro potřeby 
Tarifu VYDIS jsou vytvořeny tarifní zóny. Přehled tarifních zón je uveden v příloze č. 
1. 
 
2. Definice pojmů a podmínky prokázání nároku na zlevněné jízdné VYDIS: 
 
Jízdenka VYDIS - občanská 
Jízdenky VYDIS občanské jsou určeny pro všechny cestující, kteří neprokáží nárok 
na použití jízdenky VYDIS zlevněné podle podmínek stanovených SPP VYDIS a 
Tarifu VYDIS. 

Jízdenka VYDIS - zlevněná 
Jízdenky VYDIS zlevněné jsou určeny pro cestující, kteří prokáží nárok na jejich 
použití dle podmínek stanovených SPP VYDIS a Tarifem VYDIS. 
 
Městská karta města Hradce Králové 
Městská karta je bezkontaktní čipová karta vydávaná Dopravním podnikem města 
Hradce Králové, a.s., která slouží k úhradě jízdného v MHD Hradce Králové. Na 
kartě je natištěna fotografie uživatele, jméno a příjmení a 10-ti místné číslo karty. Pro 
účely použití ve VYDISu lze použít pouze personalizované karty. 
 
 
 



 

 

Pardubická karta 
Pardubická karta je bezkontaktní čipová karta vydávaná Dopravním podnikem města 
Pardubic, a.s., která slouží k úhradě jízdného v MHD Pardubice. Na kartě je 
natištěna fotografie uživatele, jméno a příjmení a číslo karty. Pro účely použití ve 
VYDISu lze použít pouze personalizované karty. 
 

Průkazka ČD 
Průkazkou ČD se pro potřeby Tarifu VYDIS rozumí:  
a) Průkaz na slevu jízdného ČD 735 2 4155 označený "VYDIS - O" (občanský). Od 
11. 12. 2016 se nově nevydává. 
 
b) Nepřenosná In-karta ČD (kartu nelze použít k prokázání nároku na zlevněné 
Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní pro studenty)  
 

Žákovský průkaz  
Žákovským průkazem se pro potřeby Tarifu VYDIS rozumí průkaz vystavený dle 
Výměru MF ČR Českými drahami nebo jinými železničními nebo autobusovými 
dopravci.  
 

Průkaz ISIC 

Průkaz ISIC je mezinárodní identifikační průkaz pro studenty. Jeho platnost může být 
až 16 měsíců, vydává se od 1. 9. jednoho roku do 31. 12. roku následujícího.  

 
 
 

III. 

Jízdné a jízdní doklady VYDIS 
 
1. Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní  

Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní platí po dobu své platnosti jako jízdní doklady 
síťové v zakoupených zónách s libovolným počtem jízd a přestupů. Ve vlacích ČD 
platí v 2. vozové třídě zařazených vlaků, uvedených v příloze č. 1 - Tarifní zóny, linky 
a spoje VYDIS. Při použití zlevněných Předplatních jízdenek VYDIS je držitel povinen 
prokázat nárok na jejich použití podle článku II. odst. 2.  
Osobní pokladník se při výdeji uvedeného druhu jízdenek dotáže cestujícího, který 
den hodlá jízdní doklad použít. Poté dle jeho pokynu vepíše na určené místo 
nesmazatelným způsobem (např. propisovací tužkou, apod.) uvedené datum 
nástupu jízdy. Jeho správnost si vzájemně ověří s cestujícím. Pokud cestující použije 
jízdenku v jiný než uvedený den, jízdenka se neuzná za platnou a postupuje se dle 
Smluvních přepravních podmínek daného dopravce. 
 Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní platí do 24.00 hodin dne zapsaného na 
jízdence.  

Cena Předplatních jízdenek VYDIS jednodenních je uvedena v Ceníku jízdného 
VYDIS. Jízdenky lze zakoupit pouze v kombinaci zón 1-2-3.  



 

 

Nárok na použití zlevněných Předplatních jízdenek VYDIS jednodenních mají při 
prokázání nároku podle čl. II. odst. 2. 

− děti od 6 do 15 let - nárok se neprokazuje. 
− cestující 15 do 18 let – nárok se na ČD, a.s. a v dopravních prostředcích městské 

hromadné dopravy v Pardubicích prokazuje jakýmkoliv oficiálním průkazem, který 
obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození. V dopravních prostředcích 
městské hromadné dopravy v Hradci Králové se prokazuje podle smluvních 
přepravních podmínek a tarifu provozovatele městské hromadné dopravy v Hradci 
Králové. 

− žáci a studenti od 18 do 26 let - nárok na použití jízdenky prokazují Kartou ISIC, 
Žákovským průkazem.  

    Pozn. Použití jízdenky není v měsících červenec a srpen omezeno 

 
2. Časové jízdenky VYDIS sedmidenní a třicetidenní  
Časové jízdenky platí v období uvedeném na jízdence jako nepřenosné jízdní 
doklady síťové v zakoupených zónách. Ve vlacích ČD platí v 2. vozové třídě 
zařazených vlaků, uvedených v příloze č. 1 - Tarifní zóny, linky a spoje VYDIS. 
Cena časových jízdenek je uvedena v Ceníku jízdného VYDIS. 
 
Držitel časových jízdenek VYDIS sedmidenních a třicetidenních je povinen prokázat 
nárok na jejich použití podle článku II. odst. 2.  
a) jízdenka občanská - průkazkou ČD, Městskou kartou města Hradce Králové, 

Pardubickou kartou 
b) děti do 15 let - nárok se prokazuje jakýmkoliv oficiálním průkazem, který obsahuje 

fotografii, jméno, příjmení a datum narození 
c) cestující 15 do 18 let – nárok se prokazuje jakýmkoliv oficiálním průkazem, který 

obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození 
d) studenti od 18 do 26 let - nárok na použití jízdenky prokazují Kartou ISIC, 

Žákovským průkazem.  
 
Na jízdence musí být uvedeno číslo výše uvedeného průkazu / karty. 
 

IV. 

Jízdní doklady VYDIS - ustanovení společná 

1. Prodej jízdenek 
Předplatní jízdenky VYDIS jednodenní - prodej je prováděn výdejnami jízdenek ČD v 
Hradci Králové a Pardubicích.  

Časové jízdenky VYDIS sedmidenní a třicetidenní - prodej časových jízdenek VYDIS 
je prováděn výdejnami jízdenek ČD v železničních stanicích uvedených v příloze č. 
5. Předprodej jízdenek je 2 měsíce.  
 
2. Vystavení návazných jízdních dokladů ČD  
Při jízdě cestujícího vlaky ČD mimo zakoupené zóny, je cestující odbaven jízdným, 
na které prokáže nárok dle Tarifu ČD TR 10. Za nástupní stanici je považována 
stanice na hranici zakoupené zóny VYDIS na tratích ČD nebo stanice na hranici 
přilehlého traťového úseku. 



 

 

Při odbavení ve vlaku, je v případech, kdy cestující nastoupí jízdu ve stanici, kde 
není výdejna jízdenek, nebo je u vlaku uzavřena, odbaven bez manipulační přirážky i 
tehdy, je-li v hraniční stanici zóny otevřena výdejna jízdenek. O vystavení jízdenky se 
však musí přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční stanice zóny, pro kterou 
má platný jízdní doklad VYDIS nebo hraniční stanice přilehlého traťového úseku. 
V ostatních případech je odbaven jízdným s manipulační přirážkou nebo přirážkou 
k jízdnému dle SPPO ČD. 
 
3. Bezplatné přepravy cestujících  
Bezplatné přepravy se v přepravách prováděných dopravci zapojenými ve VYDIS 
provádějí podle smluvních přepravních podmínek a tarifů jednotlivých dopravců.  
 
4. Průkazy k jízdnému VYDIS 
Je-li přiznání nároku na jízdné VYDIS vázáno na předložení stanoveného průkazu, je 
cestující povinen se jím prokázat při kontrole jízdních dokladů. U Časových jízdenek 
VYDIS je povinen průkaz předložit i při zakupování jízdenek. Je-li průkaz na slevu 
v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Pokud tomu tak není, je cestující 
povinen doklad z pouzdra vyjmout. Pokud cestující nepředloží při kontrole jízdních 
dokladů platný průkaz stanovený tímto tarifem nebo neprokáže nárok na použití 
zlevněného jízdného VYDIS způsobem uvedeným v tomto tarifu, je považován za 
cestujícího bez platného jízdního dokladu a je odbaven dle ustanovení SPP VYDIS. 
Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná 
se platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu 
 

K dodatečnému předložení průkazů k jízdnému VYDIS, nebo dodatečnému doložení 
nároku na použití zlevněného jízdného v systému VYDIS se nepřihlíží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účinnost od 1. 9. 2018 


