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I.

Úvodní ustanovení

1.

Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen „IDS IREDO“) je systém veřejné osobní dopravy spojující
jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení dopravně technologických, organizačně ekonomických a
tarifních a provozních systémů dopravců s cílem zajišťovat účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obslužnost
zejména území Královéhradeckého a Pardubického kraje (dále jen „Území IREDO“). Integrátorem IDS
IREDO je společnost OREDO s.r.o. (dále jen „Společnost OREDO“) se sídlem Nerudova 104, 500 02
Hradec Králové.

2.

K Tarifu integrovaného dopravního systému IREDO (dále jen „Tarif IREDO“) vyhlášenému Společností
OREDO přistupují dopravci zapojení do IDS IREDO na základě dohod a smluv mezi Společností OREDO a
jednotlivými dopravci.

3.

Tarif IREDO stanovuje způsob a postup uplatňování určených podmínek a cen Jízdného:
a) na autobusových linkách veřejné silniční linkové osobní dopravy a v městské hromadné dopravě osob
měst (dále jen „MHD“) zapojených do IDS IREDO,
b) ve vlacích zapojených do IDS IREDO.
Seznam zapojených dopravců, linek autobusové silniční linkové osobní dopravy, linek MHD a tarifně
integrovaných úseků železnice je uveden na www.oredo.cz.

4.

Tarif IREDO stanovuje výši Jízdného a Přepravného, druhy jízdních dokladů, způsob jejich použití, tarifní
pravidla a další ustanovení.

5.

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

6.

Tarif IREDO byl:
a) schválen Radou Královéhradeckého kraje dne 30. listopadu 2020,
b) schválen Radou Pardubického kraje dne 23. listopadu 2020,
c) zveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku.

7.

Tarif IREDO je vyhlášen v souladu s nařízením Královéhradeckého kraje a s nařízením Pardubického kraje,
kterými se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní
vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na Území IREDO.

8.

Pojmy označené v této příloze počátečním velkým písmenem představují pro účely této přílohy
předdefinované pojmy a termíny, jejichž seznam s vysvětlujícím popisem je uveden v Základních pojmech.

II.
9.

Základní pojmy
Bezkontaktní čipová karta IREDO (dále jen „BČK IREDO“) - nosič Integrovaného jízdního dokladu a
elektronické peněženky. Zároveň slouží k prvotní identifikaci nároku na případnou slevu z Jízdného. Každý
jízdní doklad uložený na BČK IREDO je považován za Integrovaný jízdní doklad. Zvláštní bezkontaktní
čipovou kartou je bezkontaktní čipová karta, kterou nevydává Společnost OREDO, ale je na ni uložena
aplikace IREDO (BČK s aplikací, dále jen „BČK SA“) – In Karta dopravce České dráhy a.s. (dále jen „ČD“),
která může být nosičem pouze vícedenního Integrovaného jízdního dokladu.

10. Integrovaný jízdní doklad (dále též „Integrovaná jízdenka“) – doklad umožňující cestujícím v rámci
časové a Zónové platnosti využít ke svým cestám všechny vlaky a autobusové spoje zapojené v IDS
IREDO. Nosičem Integrovaného jízdního dokladu může být bezkontaktní čipová karta IREDO (dále jen
„BČK IREDO“), nebo In Karta dopravce České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) s aplikací IREDO.
11. Jízdné – cena za přepravu osoby (cestujícího).
12. Neintegrovaný jízdní doklad (dále též „Neintegrovaná jízdenka“) – doklad nepřestupní (jak mezi
dopravci, tak i v rámci dopravce), nestanoví-li Tarif IREDO a Smluvní přepravní podmínky IDS IREDO (dále
jen „SPP IREDO“) jinak.
13. Přepravné – cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schrány.
14. Zóna – stanovené území s autobusovými nebo železničními zastávkami a stanicemi, rozhodné 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. Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdní doklady pro
jízdy mezi zastávkami/stanicemi jedné Zóny.

III.

Tarifní pravidla

15. Jízdními doklady IDS IREDO jsou:
a) jednoduchá Neintegrovaná jízdenka papírová (neumožňuje přestup mezi autobusy v IDS IREDO, z vlaku
na autobus ani z autobusu na vlak),
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b) jednoduchá Neintegrovaná jízdenka papírová přestupní v rámci spojů železničního dopravce, u něhož
byla zakoupena; ode dne vyhlášení bude umožněn přestup též mezi Vlaky všech železničních Dopravců
zapojených do IDS IREDO, kteří budou vzájemně umožňovat odbavení částečně integrovaných jízdních
dokladů – papírových jízdenek s QR kódem,
c) jednoduchý Částečně integrovaný jízdní doklad papírový s QR kódem (termín spuštění ode dne
vyhlášení, které bude zveřejněno v Přepravním a tarifním věstníku) - tento jízdní doklad je přestupní
v síti IDS IREDO mezi všemi železničními Dopravci zapojenými do IDS IREDO uvedenými ve vyhlášení.
d) jednoduchá Neintegrovaná jízdenka papírová pro jízdu ze zastávky prvního autobusového spoje do
zastávky druhého (tzv. návazného) spoje, provozovaného týmž vozidlem – bližší podmínky jsou uvedeny
v odst. 108 SPP IREDO,
e) jednoduchá Integrovaná jízdenka uložená na BČK IREDO,
f) Integrovaná jízdenka časová síťová uložená na BČK IREDO,
g) Integrovaná jízdenka časová vícedenní uložená na BČK IREDO,
h) průkaz opravňující cestujícího k přepravě,
i) služební průkaz kontrolora provozních standardů (slouží k bezplatné přepravě po dobu výkonu činnosti
kontrolora v IDS IREDO, neplatí pro ČD jako jízdní doklad),
j) Pokud se výchozí či cílová zastávka (nebo obě) nachází mimo Území IREDO, cestující je odbaven
tarifem dopravce.
16. Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
a)
b)
c)
d)
e)

0 – 18 = do 18. roku, tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin,
18 – 26 = cestující od 18. do 26. roku, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin,
18+ = cestující od 18. roku věku, tj. ode dne 18. narozenin,
65+ = cestující od 65. roku věku, tj. ode dne 65. narozenin,
ZTP, ZTP/P = zdravotně postižení občané, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů.

Rady měst s linkami MHD zapojenými v IDS IREDO jsou oprávněny v rámci dokladů příslušných Zón
vyhlásit jiné kategorie cestujících. Tyto kategorie platí pouze na vybraných linkách.
17. Tarif IREDO je Zónově-relační a časový. Všechny jízdní doklady platí pouze v rozsahu Zónové a časové
platnosti, pro kterou jsou vydány, pokud není platnost jízdního dokladu omezena jinak. Jízdní doklady IDS
IREDO platí bez doplatku u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě vlaků zapojených
do IDS IREDO.
18. Výše Jízdného je uvedena v Ceníku jízdného IREDO a stanoví se podle:
a) tarifní vzdálenosti uvedené v jednicích stanovených společností OREDO,
b) použitého druhu Jízdného.
19. Jsou stanoveny tyto druhy Jízdného:
a) základní (obyčejné) Jízdné - Jízdné je určeno pro všechny cestující, kteří neprokáží nárok na použití
zvláštního nebo sníženého Jízdného podle podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
b) zlevněné (zvláštní) Jízdné – Jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, stanovené v souladu s
výměrem Ministerstva financí ČR. Jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jeho použití dle
podmínek stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
c) snížené Jízdné - Jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jejich použití dle podmínek
stanovených SPP IREDO a Tarifem IREDO.
20. Cestující s platným Integrovaným jízdním dokladem IDS IREDO je oprávněn použít k jízdě mezi
zastávkami/stanicemi nástupní Zóny a cílové Zóny IDS IREDO vlakové a autobusové spoje označené IDS
IREDO, s možností přestupu na ostatní autobusové a vlakové spoje zařazené do IDS IREDO.
21. Pro cestování v IDS IREDO platí zásada, že 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 opačném případě (tzn. v úseku, ve kterém neplatí předložený jízdní doklad) je cestující považován za
cestujícího bez platného jízdního dokladu.

IV.

Ceny Jízdného v IDS IREDO

22. Ceny jednoduchých i časových jízdních dokladů pro jednotlivé kategorie cestujících, dále podmínky pro
poskytnutí slevy z důvodu platby elektronickou peněženkou, včetně výše této slevy, jsou uvedeny v Ceníku
jízdného IREDO.
23. Ve vlaku lze zakoupit časové Integrované jízdenky IDS IREDO s platností maximálně 7 dní.
Cena za přepravu psů
24. Výše ceny Přepravného je uvedena v Ceníku jízdného IREDO ve sloupci „POLOVIČNÍ“.
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25. Vodící psi nevidomého a řádně označení asistenční psi jsou vždy přepravováni bezplatně.
Poplatek za přepravu jízdních kol
26. Poplatek za přepravu jízdního kola při splnění podmínek dle SPP IREDO je uveden v Ceníku jízdného
IREDO.
Poplatek za přepravu spoluzavazadel
27. Cestující je povinen za přepravu spoluzavazadel, s výjimkou jízdních kol, zaplatit poplatek uvedený
v Ceníku jízdného IREDO (toto neplatí pro přepravu spoluzavazadel ve vlacích, které se řídí podmínkami
železničního dopravce). Doklad o zaplacení poplatku za přepravu spoluzavazadla platí:
a) shodně s územní a časovou platností jízdního dokladu IREDO,
b) pouze v autobusech dopravců zapojených v IDS IREDO.

V.

Průkazy na slevu

28. U slev Jízdného, u kterých je předepsán průkaz ustanovením právních předpisů ČR, se přiznává nárok na
jejich použití pouze na základě předložení předepsaného průkazu. Pokud podmínky pro přiznání slevy
Jízdného stanoví cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby dopravce svůj věk, je
povinen tak učinit předložením předepsaného průkazu ověřeného razítkem vydavatele či jinými specifickými
znaky vydavatele. Předepsaný průkaz musí být opatřen fotografií, jménem a datem narození. Věk je možno
prokázat také platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo průkazem ISIC.
Cestující může prokázat věk rovněž osobní BČK IREDO, pro případ kontroly nároku na slevu z Jízdného ze
strany Ministerstva dopravy ČR však tento doklad nepostačuje.
Je-li průkaz na slevu v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Případy, ve kterých je průkaz
považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP IREDO.
29. Přesahuje-li platnost zlevněného jízdního dokladu platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se platnou
pouze do času 23:59:59 posledního dne platnosti průkazu.

VI.

Zlevněné (zvláštní) Jízdné

30. Zlevněné (zvláštní) Jízdné se vypočte ze základního (obyčejného) Jízdného. Nárok na zvláštní Jízdné se
přizná při zakoupení jízdního dokladu IDS IREDO ve výdejně jízdních dokladů, v autobusu i ve vlaku.
31. Nelze sdružovat několik různých druhů zlevněného (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.
32. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zlevněné (zvláštní) Jízdné předepsaným způsobem, zaplatí z
nástupní do cílové Zóny základní (obyčejné) Jízdné. Pokud při kontrolní činnosti cestující předloží jízdní
doklad bez průkazu opravňujícího k nároku na zlevněné (zvláštní) Jízdné, doplatí ke zlevněnému
(zvláštnímu) Jízdnému přirážku k Jízdnému dle SPP IREDO.
Zlevněné (zvláštní) Jízdné pro děti a mládež do 18 let
33. Za zlevněné (zvláštní) Jízdné maximálně ve výši 25 % základního (obyčejného) Jízdného se přepravují
cestující ve věku do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin).
34. 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 platným jízdním dokladem má nárok přepravit s sebou bezplatně nejvýše
2 děti do 6 let. Počet míst k sezení pro bezplatně přepravované děti není omezen, pokud to aktuální
podmínky ve vozidle nevyžadují.
35. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy. Cestující ve věku do
15 let nárok na zlevněné (zvláštní) Jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok
na zlevněné (zvláštní) Jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž
žákovským průkazem (obsahujícím aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození a název školy),
nebo průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání nároku na slevu použít i tehdy,
pokud již nejsou platné (žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo
ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální
podobě cestujícího.
Zlevněné (zvláštní) Jízdné pro žáky a studenty ve věku 18 až 26 let
36. Za zlevněné (zvláštní) Jízdné maximálně ve výši 25 % základního (obyčejného) Jízdného se přepravují
cestující ve věku 18 až 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se vzdělávají v základní
škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší
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odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR, nebo studiem, které je svým
obsahem a rozsahem postaveno na úroveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v
zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím aktuální fotografii, jméno a
příjmení, datum narození a název školy. Nárok lze prokázat též platným průkazem ISIC.
37. Nárok na zlevněné (zvláštní) Jízdné se přiznává bez ohledu na trasu jízdy cestujícího.
38. Toto zlevněné (zvláštní) Jízdné se uznává po celý kalendářní rok bez omezení.
39. Žákovské průkazy ověřují dopravci dle zásad uvedených v platném výměru Ministerstva financí ČR.
Zlevněné (zvláštní) Jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a
přeprava jejich průvodců
40. Osoby zvlášť 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
IREDO, sloupce „ZTP, ZTP/P“.
41. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní Jízdné ještě nárok na:
a)
b)
c)
d)

bezplatnou přepravu svého průvodce,
bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy nebo odpovídajícího kompenzačního prostředku,
bezplatnou přepravu dětského kočárku s dítětem, je-li toto dítě držitelem průkazu ZTP/P,
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.
Zlevněné (zvláštní) Jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR
42. 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 jednoduchého jízdního dokladu za zvláštní Jízdné podle Ceníku
jízdného 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.
43. Nárok na zvláštní Jízdné se uzná ze Zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do Zóny nejbližší místu
ústavu a zpět. Jízdní doklad ze Zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být
zakoupen s prvním dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu.
44. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle odst. 57 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.
Zlevněné (zvláštní) Jízdné pro osoby starší 65 let
45. Za zlevněné (zvláštní) Jízdné maximálně ve výši 25% základního (obyčejného) Jízdného se přepravují
cestující ve věku nad 65 let (ode dne 65. narozenin).
46. Nárok na zlevněné (zvláštní) Jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním
dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii
nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (např. občanským průkazem).

Snížené Jízdné, obchodní nabídky a tarifní výjimky

VII.

Snížené Jízdné pro členy Českého svazu PTP, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků
za svobodu a Československé obce legionářské
47. Nárok na bezplatnou přepravu ve vnitrostátní veřejné linkové autobusové dopravě po Území IREDO mají:
a)
b)
c)
d)

držitelé průkazu Českého svazu PTP,
držitelé průkazu Konfederace politických vězňů,
držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu,
držitelé průkazu Československé obce legionářské.
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48. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením:
a)
b)
c)
d)

průkazu PTP se známkou pro rok 2017,
platného průkazu Konfederace politických vězňů a známky pro příslušné období,
platného průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu a razítkem pro příslušné období,
platného průkazu Československé obce legionářské a známky pro příslušné období.

Při bezplatné přepravě cestující obdrží papírový doklad - evidenční lístek.
Obchodní nabídky a tarifní výjimky
49. Vyhlášení a změny obchodních nabídek a tarifních výjimek je zveřejněno na www.oredo.cz. Pokud není
stanoveno jinak, platí pro jejich použití ustanovení SPP IREDO a Tarifu IREDO.

VIII.

Bezplatné přepravy zavazadel

50. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla linkové autobusové dopravy, vozidla MHD nebo vlaku jako ruční
zavazadlo bezplatně:
a) snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem
cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně,
b) zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
c) zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
d) zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 cm nepřesahující hmotnost 25 kg,
e) zvířata ve schráně nebo tašce s nepropustným dnem 20 x 30 x 50 cm,
f) nákupní tašku na kolečkách,
g) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě
spoluzavazadel),
h) vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.

IX.

Společná ustanovení

51. Odbavení cestujících ve vlaku bez manipulační přirážky
Cestující neplatí manipulační přirážku za nákup jízdního dokladu ve vlaku v následujících případech:
 v příslušné zastávce/stanici není otevřena výdejna jízdních dokladů, a to i v případě zastávky/stanice v
místě, které je obsluhováno jiným železničním dopravcem
 cestující se prokáže jízdním dokladem IREDO, který je zónově i časově platný v zóně, v níž cestující
uskutečnil přestup do vlaku
O vystavení dalšího (návazného) jízdního dokladu se však cestující musí přihlásit u Pověřené osoby
nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. V tomto případě je cestující odbaven
bez manipulační přirážky. V ostatních případech je odbaven dle smluvních přepravních podmínek
železničního dopravce.
Při jízdě cestujícího se železničním dopravcem za hranici cílové Zóny jízdního dokladu, kterou má již
cestující zakoupenou, 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 IREDO.
 v případě použití jiného tarifu za Jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného dopravce. Za
nástupní zastávku/stanici je považována zastávka/stanice v původní cílové Zóně.
52. Odbavení cestujících z železničních tratí ležících mimo IDS IREDO
Předloží-li cestující ve vlaku zařazeném do IDS IREDO platný jízdní doklad ze sítě železničního dopravce
s nástupní stanicí mimo IDS IREDO a s cílovou stanicí ležící na Území IREDO a požádá o vystavení
návazného jízdního dokladu 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 cestující odbaven dle smluvních přepravních podmínek
železničního dopravce.
53. Platba elektronickou peněženkou
Ve všech vlacích a autobusech zapojených do IDS IREDO je umožněna platba elektronickou peněženkou
BČK IREDO (v případě dokladů uložených na BČK IREDO). Při platbě jednoduchých jízdních dokladů je
poskytována sleva z Jízdného dle Ceníku jízdného IREDO.
U dopravců, kteří jsou vydavatelem čipových karet, není možno použít k platbě Jízdného IDS IREDO
elektronickou peněženku.
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Vzájemné uznávání elektronické peněženky různých vydavatelů se v IDS IREDO neprovádí, případné
výjimky jsou uvedeny na www.oredo.cz.
54. Schéma tarifní sítě, seznam Zón a seznamy zastávek/stanic v nich zařazených zveřejňuje Společnost
OREDO. Veškeré informace o Tarifu IREDO, včetně Tarifních map IREDO pro jednotlivé Zóny, jsou
zveřejněny na www.oredo.cz.
55. Platnost jízdních dokladů pro zavazadlo a pro kolo je omezena pouze na autobusy a cyklobusy. Přeprava
zavazadel a kol ve vlacích je prováděna dle smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních
dopravců.
56. Zvláštními případy Integrovaných jízdních dokladů, jejichž nosičem může být i papír, jsou jednodenní síťové
jízdní doklady IREDO.
57. Jednotlivé druhy BČK IREDO, jejich funkce a podmínky použití jsou specifikovány v SPP IREDO.
Platba v cizí měně
58. Společnost OREDO je oprávněna vyhlásit Zóny a dopravce, u kterých lze realizovat platby v jiné měně než
v Kč. Cenu Jízdného v cizí měně vyhlašuje Společnost OREDO na www.oredo.cz.
Součástí tohoto Tarifu IREDO je:
- Ceník jízdného IREDO

X.

Závěrečná ustanovení

59. Tarif IREDO nabývá účinnosti od 13. prosince 2020.
60. Nabytím účinnosti Tarifu IREDO je zrušena platnost Tarifu IREDO, který nabyl účinnosti dne 15. 12. 2019.
61. Aktuální znění Tarifu IREDO je k dispozici na www.iredo.info a na kontaktních místech IREDO.
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