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TARIF PLZEŇSKÉHO KRAJE
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1. Slevy vydané podle tarifu Plzeňského kraje (dále tarif PLK) se počítají
z obyčejného jednosměrného jízdného (viz příloha 1 tarifu TR 10) a platí denně po
celý rok mezi stanicemi na území Plzeňského kraje v rámci vyhlášených obvodů dle
čl. 2 této přílohy a to pouze ve 2. vozové třídě vlaků ČD provozovaných v rámci
„Smlouvy o závazku veřejných služeb“ uzavřené mezi ČD a Plzeňským krajem v Os
a Sp vlacích a ve vlacích, ve kterých je vyhlášeno odbavení jako v Sp.
1. 1. Slevy podle tarifu PLK lze zakoupit u pokladních přepážek ve stanicích nebo
ve vlacích uvnitř obvodů tratí uvedených v čl. 2 této přílohy.
1. 2. Při odbavení do stanic ležících mimo území Plzeňského kraje (mimo obvod
uvedený v čl. 2 této přílohy) nebo při odbavení ze stanic ležících mimo území
Plzeňského kraje (mimo obvod uvedený v čl. 2 této přílohy) bude cestující pro
celou cestu odbaven jízdným dle tarifu TR 10, na které prokáže nárok.
2. Obvod tratí, na kterých platí jízdenky vydané se slevou dle tarifu PLK:















trať 160: Plzeň hl. n. – Žihle,
trať 162: (Mladotice) - Kralovice u Rakovníka - Kožlany,
trať 170: Kařez – Plzeň hl. n. – Chodová Planá,
trať 175: Rokycany – Nezvěstice,
trať 176: Chrást u Plzně – Radnice,
trať 177: Pňovany zastávka – Bezdružice,
trať 180: Plzeň hl. n. – Česká Kubice,
trať 181: Nýřany – Heřmanova Huť,
trať 182: Staňkov – Poběžovice,
trať 183: Plzeň hl. n. – Železná Ruda-Alžbětín,
trať 184: Domažlice – Planá u Mariánských Lázní,
trať 185: Horažďovice předměstí – Domažlice,
trať 190: Plzeň hl. n. – Horažďovice předměstí,
trať 191: Nepomuk – Kasejovice.

3. Se slevou dle tarifu PLK lze vystavit jednosměrné i zpáteční jízdenky, přičemž
cena zpáteční jízdenky se rovná dvojnásobku ceny jednosměrné jízdenky.
4. Slevy dle tarifu PLK:
Kategorie cestujícího

Výše slevy z obyčejného jízdného dle tarifu TR 10

Důchodce -65 let

50 %

Držitel zlaté Janského plakety

50 %

Válečný veterán

50 %

Osoba na rodičovské /
mateřské dovolené

50 %

4. 1. Nárok na slevu dle tarifu PLK se prokazuje při kontrole jízdních dokladů
platným profilem cestujícího, který musí být nahrán v čipu Plzeňské karty nebo In
Karty.
4. 1. 1. Příslušný profil cestujícího lze nahrát do Plzeňské karty nebo In Karty
dle podmínek Plzeňských městských dopravních podniků, a. s. výhradně na
jejich kontaktních místech.
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4. 1. 2. ČD nárok na slevy dle tarifu PLK při prodeji jízdenky u pokladní
přepážky neověřují, za oprávněnost použití slevy zodpovídá cestující.
5. Pokud cestující při kontrole jízdních dokladů předloží jízdenku se slevou dle tarifu
PLK v jiném vlaku, než je uvedeno v čl. 1 této přílohy, nebo nárok na slevu
neprokáže dle čl. 4. 1. této přílohy, doplatí do jízdného dle tarifu TR 10, na které
prokáže nárok, za podmínek uvedených v SPPO.
6. Není-li v této příloze uvedeno jinak, pro výdej, použití, platnost a uplatnění práva
z přepravní smlouvy u jízdních dokladů dle tarifu PLK platí v ostatních případech
podmínky uvedené v tarifu TR 10 a SPPO.
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