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Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO  
platný od 14. 12. 2014 

 

I.  Úvodní ustanovení  

1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO) je systém zajišťování 
dopravní obslužnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje v různých druzích 
dopravy podle jednotných Smluvních přepravních podmínek IDS IREDO a Tarifu IDS 
IREDO. Integrátorem Integrovaného dopravního systému IREDO je firma OREDO 
s.r.o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové 500 02, tel.: 495 538 524, e-mail: 
info@oredo.cz. 

2. K Tarifu IDS IREDO (dále jen Tarif IREDO) vyhlášenému společností Oredo 
přistupují dopravci zapojení do systému na základě dohod a smluv mezi společností 
Oredo a jednotlivými dopravci.  

3. Tarif IREDO stanovuje způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených 
podmínek na autobusových linkách veřejné silniční linkové osobní dopravy a 
v městské hromadné dopravě osob měst zapojených v systému IREDO (dále jen 
MHD) provozovaných formou integrovaného dopravního systému a v osobních, 
spěšných vlacích a vlacích kategorie R (vyjmenovaných vždy pro platnost jízdního 
řádu) zapojených dopravců na tarifně integrovaných železničních úsecích. Seznam 
zapojených dopravců, linek autobusové silniční linkové osobní dopravy, linek MHD a 
tarifně integrovaných úseků železnice je uveden v příloze SPP (smluvní přepravní 
podmínky) IREDO č. 1. Seznam tarifních zón IDS IREDO a stanic a zastávek v nich 
zařazených je uveden v příloze SPP IREDO č. 2. 

Tarifní podmínky Tarifu IREDO platí pouze pro přepravy a jízdní doklady uvedené 
v tomto Tarifu.  

4. Tarif IDS IREDO byl: 

• schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. 
RK/30/1117/2013 ze dne 16. 9. 2013  

• schválen Radou Pardubického kraje usnesením č. R/578/13 ze dne 5. 9. 2013  

• zveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku 

5. Tato podoba Tarifu IREDO nabývá účinnosti od 14. 12. 2014 

6. - 8. Neobsazeno 

 

II. Základní pojmy 

9. Tarif IREDO stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost 
jízdních dokladů a způsob jejich použití. 

10. Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Jsou stanoveny tyto druhy jízdného: 
·       základní (obyčejné) jízdné - jízdné je určeno pro všechny cestující, kteří 

neprokáží nárok na použití zvláštního nebo zlevněného jízdného podle 
podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO. 

·       zvláštní jízdné - snížené jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, 
stanovené v souladu s Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Jízdné je 
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určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jejich použití dle podmínek 
stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO. 

·       zlevněné jízdné - jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jejich 
použití dle podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.  

11. Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schránky.  

12. Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a 
zónové platnosti využít ke svým cestám všechny vlaky a autobusové spoje zapojené 
v systému IREDO. Nosičem integrovaného jízdního dokladu je bezkontaktní čipová 
karta IREDO (dále jen BČK IREDO). 

Zvláštními případy integrovaného jízdního dokladu, jejichž nosičem může být i papír, 
jsou jednodenní síťová jízdenka IREDO, přestupní jízdenka pro psa a přestupní 
jízdenka pro zavazadlo. Platnost jízdenek pro zavazadlo a pro kolo je pouze na 
autobusy a cyklobusy. Přeprava zavazadel a kol ve vlacích je prováděna dle 
smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních dopravců. 
Jednotlivé druhy BČK IREDO, jejich funkce a podmínky použití jsou specifikovány ve 
Smluvních přepravních podmínkách IDS IREDO (dále SPP IREDO). 
 
13. Neintegrovaný papírový jízdní doklad je doklad nepřestupní (jak mezi dopravci, 
tak i v rámci dopravce), nestanoví-li Tarif IREDO a SPP IREDO jinak.  
 
14. Jízdními doklady  IDS IREDO jsou:  
- jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka; 
- jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka přestupní v rámci dopravce 

České dráhy, a.s; 
-    jednoduchá neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdu ze zastávky prvního 

autobusového spoje do zastávky druhého (tzv. návazného) spoje, 
provozovaného týmž vozidlem – bližší podmínky jsou zveřejněny na 
www.oredo.cz. 

- jednoduchá integrovaná jízdenka na bázi BČK; 
- integrovaná časová jízdenka; 
- průkaz opravňující cestujícího k přepravě. 

 

15. Jednotlivé kategorie cestujících se označují: 
dítě = děti od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin; 
15+ = cestující starší 15 let, tj. ode dne 15. narozenin; 
6 – 15 = cestující od 6. do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin 
15 – 26 = cestující od 15. do 26. roku, tj. do dne, který předchází dni 26. 
narozenin; 
ZTP, ZTP/P = zdravotně postižení občané, kterým jsou poskytnuty výhody podle 
zvláštních předpisů. 

Rady měst s linkami MHD zapojenými v systému IREDO jsou oprávněny v rámci 
jednozónových dokladů příslušné zóny vyhlásit jiné kategorie cestujících. 

 

16. Jízdné p.c. – zkratkový záznam „přímá cesta“ označující odbavení cestujícího, 
pokud nemohla výdejna jízdenek vydat jízdenku až do cílové stanice.  
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III. Tarifní pravidla 

17. Tarif IDS IREDO je zónově-relační a časový. Všechny jízdenky platí pouze 
v rozsahu zónové a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není 
platnost jízdního dokladu omezena jinak. Jízdenky IDS IREDO platí u zapojených 
železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě osobních a spěšných vlaků. Pro 
platnost jízdního řádu může být povoleno použití 2. vozové třídy rychlíků.  

18. Výše jízdného je uvedena v Ceníku IDS IREDO a stanoví se podle: 
·           tarifní vzdálenosti; 
·           použitého druhu jízdného. 

 

19. Pro stanovení jízdného a přepravného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v  
tabulkách jednicové matice IDS IREDO, případně v odkazech pod těmito tabulkami. 
Tarifní jednice přísluší stanovovat společnosti Oredo.  

20. Zóna - stanovené území s autobusovými nebo železničními zastávkami a 
stanicemi rozhodná pro stanovení jízdného. Při jízdě mezi zónami lze zahájit jízdu v 
kterékoli zastávce/stanici nástupní zóny a jízdu ukončit v kterékoli  zastávce/stanici 
cílové zóny (s integrovaným jízdním dokladem taktéž s možným přestupem mezi 
spoji nebo dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro jízdy mezi 
zastávkami/stanicemi jedné zóny. 

Městská zóna – taková zóna, na jejímž území platí tarif shodný s tarifem městské 
hromadné dopravy v dotčené zóně. 

21. Cestující s platným integrovaným jízdním dokladem IDS IREDO je oprávněn 
použít k jízdě mezi zastávkami/stanicemi nástupní zóny a cílové zóny zapojené vlaky 
či libovolné spoje všech zapojených autobusových linek s možným přestupem mezi 
spoji nebo dopravci.  

Jízda oklikou - Pro cestování v IDS IREDO (platí pro integrované i neintegrované 
jízdní doklady) nesmí být použity zóny s vyšším určeným jízdným z nástupní zóny 
než je jízdné do cílové zóny. V případě časových vícedenních jízdních dokladů 
IREDO je nutné dodržet toto pravidlo v obou směrech, tj. při cestování z výchozí i 
cílové zóny použitého jízdního dokladu. V úseku, ve kterém neplatí předložený jízdní 
doklad, je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky a bude odbaven dle 
tarifu dopravce. 

 

Použití bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO 

22. Hotovostní platbu jízdenky ukládané na BČK IREDO je možno provést pouze při 
nákupu vícedenní jízdenky IREDO. Výjimku u jednoduchých jízdenek bude ode dne 
vyhlášení představovat placení jednoduché jízdenky IREDO, ukládané do aplikace 
IREDO na In-kartu – zde bude platba umožněna výhradně v hotovosti. Při zakoupení 
jízdenky pro jednotlivou jízdu i časového kuponu prostřednictvím BČK, případně 
pouze při nahrání jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo časového kuponu na BČK (v 
případě, že cestující platí hotovostí, respektive vkládá peníze na BČK) cestující 
obdrží i papírový doklad o zaplacení. Jako jízdní doklad slouží doklad nahraný na 
BČK, kterým se cestující při případné kontrole musí prokázat. Papírový doklad o 
zaplacení není sám o sobě jízdním dokladem, ale slouží pouze jako potvrzení o 
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uskutečněné transakci, jako doklad o zaplacení či jako podklad cestujícího při 
reklamaci jízdenky na BČK. 
 
Při každém nástupu a přestupu do vozidla autobusové dopravy je cestující povinen 
se odbavit. Odbavení (tzv. check-in) se provádí přiložením BČK ke čtecímu zařízení 
v dopravních prostředcích příměstské autobusové dopravy. Odbavení v zapojených 
vlacích probíhá prostřednictvím vlakového personálu, který při kontrole jízdních 
dokladů přikládá BČK k přenosné osobní pokladně. 
 
IV. Jízdní doklady 

Jízdenka jednoduchá 

23. Jízdenka jednoduchá opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě mezi zónami 
na ni uvedenými, resp. v případě BČK na ni nahranými.  Časová platnost jednoduché 
jízdenky je uvedena v řádku příslušného tarifního pásma Ceníku IDS IREDO a platí 
od doby výdeje.  

Jednoduchá jízdenka je prodávána ve formě neintegrované (tj. papírové) a 
integrované (tj. na bázi BČK). 

Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dojede do 
cílové stanice před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka platí pro jednoho cestujícího 
a není postupitelná, pokud cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní 
vyplývající. Ceny jízdenek jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDS IREDO.  

Jízdenku lze mimo základní jízdné 15+ vystavit i pro uživatele zvláštního jízdného dle 
kap. VI. 

 

Jízdenka časová 

24. Jízdenka časová opravňuje držitele v době své platnosti k libovolnému počtu jízd 
mezi zónami, pro které byla zakoupena, v případě síťové jízdenky k jízdám po celé 
síti IDS IREDO. Časové jízdenky platí do 24.00 hodin posledního dne období 
platnosti. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. 

Časové jízdenky jsou vydávány jako:  
a)  jednodenní síťové platné pro celé IREDO;  
b) sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní zónové. Tyto jízdenky jsou 
vydávány na bázi BČK. 

 

25. Podmínky pro výdej časových jízdenek: 
a) jednodenní síťové jízdenky jsou vystavovány pro jednotlivce nebo jako 
skupinové. Podrobnosti jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDS IREDO. 
b) sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní zónové jízdenky jsou vystavovány 
jako nepřenosné za základní jízdné 15+ nebo pro uživatele zvláštního jízdného 
dle kap. VI. Uživatel zvláštního jízdného prokazuje nárok na nákup časové 
jízdenky zákaznickým profilem nahraným na BČK. Zákaznické profily jsou na 
BČK nahrávány a aktualizovány na kontaktních místech. Nárok na zvláštní jízdné 
při použití již zakoupené časové jízdenky se prokazuje rovněž příslušným 
průkazem. Zakoupení vícedenní jízdenky s platností přesahující platnost 
zákaznického profilu není umožněno. 
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Ceny časových jízdenek jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDS IREDO. Ve vlaku lze 
zakoupit časové jízdenky IREDO s platností max. 7 dní. 

26. Držitel zlevněných časových jízdenek sedmidenních, třicetidenních a 
devadesátidenních je povinen prokázat nárok na jejich použití: 

·       jízdenka žáci do 15 let - Žákovským průkazem do 15 let; 
·       jízdenka žáci a studenti od 15 do 26 let - Žákovským průkazem 15 - 26 let; 
·       jízdenka děti do 15 let - děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na 

slevu průkazem ověřeným razítkem vydavatele či jinými specifickými znaky 
vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty viditelně opatřeném 
fotografií, jménem a datem narození, případně datem 15. narozenin. 

 

27. - 28. neobsazeno 

V. Průkazy na slevu 

29. U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich 
použití pouze na základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro 
použití jízdného stanoví cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby 
věk, je povinen tak učinit předložením průkazu ověřeného razítkem vydavatele či 
jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty viditelně 
opatřeném fotografií, jménem a datem narození nebo u dětí datem 15. narozenin 
dítěte. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem, občanským 
průkazem nebo platným průkazem ISIC. 
 
Je-li průkaz na slevu v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Pokud tomu 
tak není, je cestující povinen doklad z pouzdra vyjmout.  
K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve 
kterých je průkaz považován za neplatný jsou uvedeny v SPP IREDO. 

30. Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, 
uzná se platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu. 

31. Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být 
použita nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém 
fotografickém papíru, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není 
vystřižena z jiné fotografie. Při dodržení výše uvedených podmínek může být 
fotografie oddělena ze staršího průkazu pokud není přerazítkována. 

32. - 33. neobsazeno 

 
VI. Zvláštní jízdné  

34. Zvláštní jízdné se vypočte ze základního (obyčejného) jízdného. Nárok na 
zvláštní jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle 
autobusové dopravy i ve vlaku.  

35. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího 
zvýhodnění vyjma průvodců držitelů průkazů ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce 
držitele průkazu ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodnění, 
na které prokáže nárok. 

36. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zvláštní jízdné předepsaným 
způsobem, zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok; 
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Cestující zaplatí k jízdnému manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP 
IREDO. Nárok na vrácení poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku 
na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná.  

37. - 38. neobsazeno 

 

Zvláštní jízdné pro děti 

39. Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno 
zvláštní jízdné uvedené v Ceníku jízdného IDS IREDO ve sloupečku „poloviční“. 

40. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat jen 
s doprovodem osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let s platnou jízdenkou 
má nárok přepravit s sebou bezplatně nejvýše 2 děti do 6 let, pokud pro ně požaduje 
pouze jedno místo k sezení. Počet míst k sezení pro bezplatně přepravované děti 
není omezen, pokud to aktuální podmínky ve vozidle nevyžadují. 

41. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu 
jízdy. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem ověřeným 
razítkem vydavatele či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě 
plastové karty viditelně opatřeném fotografií, jménem a datem narození, případně 
datem 15. narozenin. 

42. Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví dopravce průkaz po doložení data 
narození a předložení nepoškozené fotografie průkazového provedení o rozměru 35 
x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je na lesklém 
fotografickém papíru a nesmí být vystřižena z jiné fotografie. Za ověření průkazu na 
slevu jízdného účtuje dopravce jím vyhlášený poplatek.  

43. - 44. neobsazeno 

Zvláštní jízdné pro žáky 

45. Nárok na zvláštní jízdné pro žáky škol se prokazuje „žákovským průkazem“. Výše 
jízdného závisí na věku žáka.  

46. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává k dojíždění ze zóny v ČR odpovídající 
trvalému bydlišti nebo místu internátu/koleje do zóny odpovídající sídlu školy, její 
součásti, místu praktického vyučování nebo internátu/ koleje (u zahraničních škol 
pohraničnímu přechodovému bodu) směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším 
(popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců nebo individuální dopravy) a 
zpět. V případě studentů s místem bydliště mimo ČR se nárok na zvláštní jízdné 
přiznává k dojíždění ze zóny odpovídající pohraničnímu přechodovému bodu do 
zóny odpovídající sídlu školy, její součásti, místu praktického vyučování nebo 
internátu. 

47. Pro žáky do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné 
uvedené v Ceníku jízdného IDS IREDO, pro žáky a studenty ve věku 15 – 26 let (do 
dne, který předchází dni 26. narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené v Ceníku 
jízdného IDS IREDO.  

48. Zvláštní jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období 1.9. – 30.6. 
školního / nejpozději do 31.10. akademického roku (s výjimkou měsíců červenec a 
srpen) vyznačeného školou na průkazu. Při denním dojíždění se zvláštní jízdné uzná 
podle údajů na žákovském průkazu pouze v pracovních dnech. Pokud je výuka 
omezena pouze na některé dny v týdnu (např. úterý a čtvrtek) a školou uvedena v 



 

7 

 

žákovském průkaze, je zvláštní jízdné přiznáváno pouze v těchto dnech. Pokud 
údaje v žákovském průkaze uvádějí možnost cestování o víkendu, uzná se zvláštní 
jízdné i mimo pracovní dny.  

Zlevněné časové jízdenky pro žáky a studenty platí po celou dobu časové platnosti, 
včetně sobot, nedělí a státem uznaných svátků. Nárok na toto zlevněné časové 
jízdné se poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na 
žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, tedy v období od 1. 9. do 
30. 6. 
 

49. Průkazy ověřují dopravci dle zásad uvedených v platném Výměru MF ČR.  

50. - 58. neobsazeno 

 

Zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví (držitele průkazů 
ZTP, ZTP/P) a přeprava jejich průvodců 

59. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle 
zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu 
za zvláštní jízdné podle Ceníku jízdného IDS IREDO, sloupce „ZTP/P“. 

60. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na: 
a)  bezplatnou přepravu svého průvodce.; 
b)  bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy nebo tomu odpovídajícího 
kompenzačního prostředku 
c) bezplatnou přepravu dětského kočárku s dítětem, je-li toto dítě držitelem průkazu 
ZTP/P; 
d) bezplatnou přepravu vodícího psa nevidomého nebo řádně označeného 
asistenčního psa;  

Výše uvedené body lze i kombinovat. 

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P 
a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let. 

61. - 62. neobsazeno 

 

Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě 
zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR 

63. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách 
k návštěvám nezaopatřených dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených 
nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných 
ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních a ústavech (dále jen “ústavech”) 
mají nárok na zakoupení jednoduché jízdenky za zvláštní jízdné podle Ceníku 
jízdného IDS IREDO, sloupce „poloviční“. 

Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve 
kterém je dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň 
prokázat pověřené osobě osobní údaje, jinak nebude nárok na zvláštní jízdné uznán. 

64. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče 
do zóny nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším 
směrem. Jízdenka ze zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu 
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může být zakoupena s prvním dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení 
návštěvy dítěte v ústavu. 

65. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle čl. 34 SPP IREDO 
nebo: 

a)     byl použit na jiné trase, než pro kterou platí, 
b)     při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte, 
c)     potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. 

66. - 68. neobsazeno 

69. Osoby starší 70 let, kteří jsou držiteli osobní BČK IREDO mají nárok na zlevněné 
jízdné ve výši 50 % z ceny základního jízdného, tj. podle Ceníku jízdného IDS 
IREDO, sloupce „osoba 70+ s BČK“. Platba zlevněného jízdného je umožněna pouze 
prostřednictvím BČK IREDO. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává ve všech vlacích 
a autobusových spojích zařazených v systému IREDO. 

 

Zlevněné jízdné pro členy Českého svazu PTP, Konfederace politických vězňů, 
Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské 

70. Členové Českého svazu PTP mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní 
veřejné linkové autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. Držitelé průkazu Konfederace politických vězňů mají nárok na bezplatnou 
přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové autobusové dopravě po území 
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Držitelé průkazu Českého svazu bojovníků 
za svobodu mají nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové 
autobusové dopravě po území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Držitelé 
průkazu Československé obce legionářské mají nárok na bezplatnou přepravu ve 
vnitrostátní veřejné linkové autobusové dopravě po území Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 

71. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením platného průkazu PTP 
a známky pro příslušné období, předložením platného průkazu Konfederace 
politických vězňů a známky pro příslušné období, předložením platného průkazu 
Českého svazu bojovníků za svobodu a razítkem pro příslušné období nebo 
předložením platného průkazu Československé obce legionářské a známky pro 
příslušné období. 

  

VII. Obchodní nabídky 

72. Obchodní nabídky vyhlášené společností Oredo a změny obchodních nabídek 
musí být řádně vymezeny a předem zveřejněny na Internetu - www.oredo.cz, na 
vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové dopravy. Pokud není 
stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení SPP 
IREDO a Tarifu IREDO. 

Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky 
příslušné obchodní nabídky.  

73. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného 
předepsaným způsobem, zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže 
nárok. Cestující zaplatí k jízdnému manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému 
dle SPP IREDO. 
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74. Společnost Oredo může vyhlásit tarifní zónu tzv. „městskou zónou“, pro kterou 
platí podmínky dle bodu č. 20 tohoto Tarifu. Datum vyhlášení Společnost Oredo v 
předstihu oznámí na www.oredo.cz. 

75. - 86. neobsazeno 

  

 
VIII. Společná ustanovení 

87. - 88. neobsazeno 

89. Jízda za cílovou zónu  
Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven: 
- v případě pokračování jízdy dle Tarifu IREDO  jízdným ze stávající cílové zóny do 
nové cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu. 
- v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu 
příslušného dopravce. Za nástupní zastávku/stanici je považována zastávka/stanice 
na hranici původní cílové zóny. 
O vystavení jízdenky se však musí přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční 
stanice zóny, pro kterou má platný jízdní doklad. V tomto případě je cestující 
odbaven bez manipulační přirážky (bez ohledu na to, zda je v původní nástupní 
stanici, nebo hraniční stanici zóny otevřena výdejna jízdenek). V ostatních případech 
je odbaven dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce. 
 

90. Odbavení cestujících z železničních tratí ležících mimo IDS IREDO 
Předloží-li cestující ve vlaku zařazeném do IDS IREDO platnou jízdenku ze sítě 
železničního dopravce s nástupní stanicí mimo IDS IREDO s cílovou stanicí ležící na 
území IDS IREDO a požádá o vystavení návazné jízdenky IDS IREDO bezodkladně 
po nástupu u pověřené osoby dopravce nejpozději před odjezdem vlaku ze stanice, 
pro kterou má platný jízdní doklad, bude odbaven bez manipulační přirážky. 
Při nesplnění těchto podmínek je k navazující jízdence IDS IREDO účtována 
manipulační přirážka nebo přirážka k jízdnému dle čl. 40 SPP IREDO. 

  

91. Platba elektronickou peněženkou 

Ve všech vlacích a autobusových linkách zapojených do IDS IREDO je umožněna 
platba elektronickou peněženkou uloženou na BČK IREDO (v případě dokladů 
uložených na BČK). Při platbě jednoduchých jízdenek je poskytována sleva 5 % 
(není-li v Ceníku IREDO uvedeno jinak). 

U dopravců, kteří jsou vydavatelem čipových karet, není možno použít k platbě 
jízdného IDS IREDO elektronickou čipovou peněženku vyjma případů, uvedených na 
www.oredo.cz. 

Vzájemné uznávání elektronické čipové peněženky různých vydavatelů se v IDS 
IREDO neprovádí, případné výjimky jsou uvedeny na www.oredo.cz. 

92. Schéma tarifní sítě, seznamy zón a zastávek v nich zařazených zveřejňuje Oredo 
s.r.o. Veškeré informace o tarifu IREDO včetně tarifních map pro jednotlivé zóny jsou 
zveřejněny na www.oredo.cz. 

93. - neobsazeno 

Platba v cizí měně 
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94. Společnost Oredo je oprávněna vyhlásit zóny a dopravce, u kterých lze realizovat 
platby v jiné měně než v Českých korunách.   

95. Celková cena platby se vypočte dle Tarifu IREDO (jízdné, přepravné, poplatek za 
přepravu spoluzavazadla) a SPP IREDO (přirážky) a výsledná částka se přepočte 
platným kurzem vyhlášeným společností Oredo (stanoven Českou národní bankou 
jako průměrný měsíční kurz), u železničních dopravců Jednotným železničním 
kurzem. 

96. - 98. neobsazeno 

 

Součástí tohoto Tarifu IDS IREDO je: 

- Ceník jízdného IDS IREDO a Matice tarifních jednic IDS IREDO mezi zónami 


