
ZÁKLADNÍ  INFORMACE  PRO UPLATNĚNÍ  ŽÁKOVSKÉHO  JÍZDNÉHO 
Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného  
(obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004. 

Žáci škol ČR do věku od 15 let do 26 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 75% 
plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.    

PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ  ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO  
Výše jízdného závisí na věku žáka.Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne 
předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. 

Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen“žákovské jízdné“) se prokazuje 
žákovským průkazem  (vzor příloha č.1 a příloha č.2) 

Žákovský průkaz musí obsahovat základní údaje:  
a) jméno,příjmení,datum narození a aktuální fotografii žáka 
b) název a  místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu 
c) místo bydliště žáka - uvedeno v kolonce „Z“ 
d) místo sídla školy - uvedeno v kolonce „Do“  
e) platnost (školní/akademický rok).U žáka do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky 

(mimo měsíců červenec,srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti 
pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně  průkazu.U žáků starších 15 let 
potvrzuje škola průkaz vždy na  jeden školní rok. 

Způsob dojíždění označí škola pomocí  symbolu „kladívka“ 
• přeškrtnutý symbol - žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích 
• ponechaný symbol - žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny  
Vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na rubu průkazu v 
kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok.Zaměstnanec školy, který platnost 
žákovského průkazu potvrzuje, jej opatří razítkem školy a svým podpisem. 

Dopravci zveřejní ve svých smluvních a přepravních podmínkách nejbližší  místo/místa, ve 
kterých  se budou prodávat a ověřovat tiskopisy žákovských průkazů. 

Pro informaci  v příloze č.3 poskytujeme  Seznam přepravních a informačních  kanceláří  
dopravců, kteří smluvně zajišťují dopravní obslužnost v Královehradeckém kraji. 

Žák předkládá řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz  spolu s fotografií formátu 
3,5x4,5 cm dopravci. 

Dopravce nebo osoba pověřená dopravcem vyznačí dobu platnosti žákovského průkazu v 
kolonce „Platí od ..do..“a opatří jej razítkem dopravce a svým podpisem a u žáků starších 15 
let ověří správnost vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji uvedenými v osobním 
dokladu žáka (občanský průkaz,cestovní pas) 

Žákovský průkaz platí jen po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou 
mimo měsíců červenec,srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedeným.Místo bydliště,sídlo 
školy i sídlo praktického vyučování se musí nacházet v ČR.Při denním dojíždění je žákovské 
jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. 

Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají.Platný žákovský průkaz se předkládá 
při zakupování a kontrole jízdního dokladů.Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce.   



Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa 
než do místa sídla školy,vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další 
žákovský průkaz.v novém průkazu škola potvrdí období,ve kterém bude využíván. 

 
ODBAVENÍ ŽÁKŮ V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ  
OSOBNÍ DOPRAVĚ A VEŘEJNÉ  VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ      
AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ . 
 
Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce v železniční veřejné 
vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní 
autobusové dopravě vydá jízdenku na žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou 
jízdenku(pro denní dojíždění)pro cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu.Není-li 
možné odbavení jedním dokladem,je žák odbaven každým dopravcem zvlášť.Žákovské jízdné 
se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích 
jednotlivých dopravců, u železničních dopravců pouze ve 2 vozové třídě.Žákovské jízdné se 
nevztahuje na příplatky uplatněné k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.Při použití 1 
vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo 
zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1.vozovou třídu. 
Dopravce vyznačí na vydané jízdence druh žákovské slevy, např.textem „Sleva:Žák“ nebo 
„student“. 

ODBAVENÍ ŽÁKŮ V INTEGROVANÉ DOPRAVĚ. 
 
V integrované dopravě platí analogicky žákovské slevy přiznávané v silniční a železniční 
osobní dopravě s tím,že se žáku přiznává sleva ve vyznačeném cestovním úseku/zóně/pásmu 
z místa jeho bydliště do místa školy s následujícím omezení: 
a) linky integrované dopravy jedoucí mimo hranice města(nevstupují do vnitřních 
pásem/zón)jsou zahrnuty do systému žákovského jízdného v plném rozsahu. 
b) linky integrované dopravy končící na území města jsou zahrnuty do systému žákovského 
jízdného v úseku do místa přestupu na městskou dopravu. 
c) ve specifických případech, kdy nelze vyčlenit vnější část linky- na kterou je aplikován 
systém žákovského jízdného od vnitřní části linky- jedoucí v systému městských doprav, je na 
organizátorovi integrované dopravy, aby toto rozdělení určil.Nelze-li toto rozdělení pro 
jízdenky pro jednotlivou jízdu prakticky provést, žákovské jízdné bude pro zjednodušení 
systému vykazování ztrát dopravců uplatňováno pouze na jízdenky časové. 
Přiznání žákovského jízdného v rámci městské dopravy je upraveno výměrem MF 
č.01/2004 část II.položka č.8 písm.b).  
 

NEPLATNÉ  ŽÁKOVSKÉ  PRŮKAZY 
Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje a 
duplikáty se nevystavují. 

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže : 
a) cestující nedodržel podmínky  pro jeho použití stanovené přepravním řádem,tarifem nebo 

smluvními přepravními podmínkami dopravce. 
b) nejsou vyplněné předepsané údaje. 
c) je používán bez požadované fotografie 
d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu 

správnosti jeho použití 



e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny 
f) je použit neoprávněnou osobou 
g) uplynula doba jeho platnosti 
h) nejde o originál 
Neplatný žákovský průkaz podle písmen c) až h) je pověřená osoba dopravce oprávněna 
odebrat.Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí.Odebere-li dopravce 
žákovský průkaz vydaný jiným dopravcem,postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz 
vydal. 

Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo 
jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu,považuje se za 
cestujícího bez platné jízdenky.V takovém případě zaplatí v závislosti na věku 
obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do cílové 
stanice.Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí 
přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.  

 
    



                                                                                                                                  



 



 
Příloha č.2 
 

SEZNAM  DOPRAVCŮ  A JEJICH  INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE  K VÝDEJI A OVĚŘOVÁNÍ  ŽÁKOVSKÝCH  

PRŮKAZU. 
 

ČSAD SEMILY,a.s. 
Informační kancelář Semily (aut.nádr)                                                        tel.481625361 
Informační kancelář Lomnice n.Pop.(aut.nádr.)                                          tel.481671110 
Informační kancelář Turnov (aut.nádr.)                                                      tel.481322182 
Informační kancelář Rokytnice n.Jizer.                                                       tel.481522366 
Horní Rokytnice 648 - prov.ČSAD 
Informační kancelář Harrachov (aut.nádr.)                                                 tel.481529340 
Informační kancelář Jilemnice (aut.nádr.)                                                   tel.481543833 
Informační kancelář Jičín (aut.nádr.)                                                           tel.493522252 
Informační kancelář Hořice (aut.nádr.)                                                       tel.493624030 
                                                                                                                          493623815 
 
ORLOBUS a.s. NOVÉ MĚSTO n.MET. 
Informační kancelář Nové Město n.Met.,Náchodská 464                          tel.491474499 
Informační kancelář Jaroměř, Korunní hradby 3                                       tel.491810358 
                                                                 
ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ,a.s. 
Informační kancelář Rychnov n.Kněž.(aut.nádr.)                                       tel.494534265 
Informační kancelář Lanškroun(aut.nádr.)                                                  tel.465324105 
Informační kancelář Vysoké Mýto (aut.nádr.)                                            tel.465420855 
Informační kancelář Ústí nad Orlicí (aut.nádr.)                                          tel.465527270 
 
AP TOUR dopravní spol.s.r.o.Sloupno 
Informační kancelář Nový Bydžov                                                              tel.495491255 
Masarykovo nám.(býv.hotel Lev I.poschodí)                                              tel.603840555 
 
CDS s.r.o. Náchod  
Informační kancelář Police nad Metují (areál CDS s.r.o.)                           tel.491541036 
Informační kancelář Náchod (areál CDS s.r.o.ústředna )                            tel.491433001 
 
KAD,spol.s.r.o.Krkonošská automobilová doprava 
Informační kancelář Špindlerův Mlýn (aut.nádr.)                                        tel.499433263 
Informační kancelář Vrchlabí (aut.nádr.)                                                     tel.  neurčeno 
 
CONNEX Východní Čechy a.s.Na ostrově 177 CHRUDIM 
Informační  kancelář Hradec Králové (aut.nádr.)                                         tel.841111146 
Informační kancelář  Pardubice (aut.nádr.) 
Informační kancelář Holice (aut. nádr.) 
Informační kancelář Chrudim (aut.nádr.) 
Informační  kancelář Havlíčkův Brod (aut. nádr.) 
 
 



OSNADO spol.s.r.o.STARÁ PAKA 
Informační kancelář Pec pod Sněžkou(aut.nádr.)                                            tel.499736380 
Informační kancelář Trutnov (vedle aut.nádr.)                                                tel.499811286 
Informační kancelář Hostinné (areál OSNADO)                                             tel.499441154 
Informační kancelář Dvůr Králové (aut.nádr.)                                                 tel.499320224 
Cestovní kancelář OSNADO Nová Paka                                                         tel.493721324 
 
AUDIS BUS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 
Informační kancelář Rychnov nad Kněžnou 
(areál střed. AUDIS BUS - Soukenická 242 )                                                 tel.494533737 
 
RADIM PROKOPEC P TRANSPORT Broumov 
Informační kancelář Broumov (Dvořákova 779)                                             tel.491521372 
 
TRANSCENTRUM BUS s.r.o.Mladá Boleslav 
Informační kancelář  Mladá Boleslav (aut.stan)                                             tel.326323283 
Středisko Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám.                                          tel.326701227 
Informační kancelář Benátky n.Jizer.,ul.B.Němcové                                     tel.326362701 
Informační kancelář Mnichovo Hradiště,Čer.sil369                                       tel.326771071 
 
SPOLEČNOST SCR FASSATI s.r.o. 
Informační kancelář Jaroměř (Husova 931)                                                    tel.491811110 
 
ČSAP  s.r.o. Dopravní 1717 Nymburk 
Provozovna ČSAP Městec Králové, ul.Dymokurská                                     tel.325643139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


