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Příloha č. 2

Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro vnější pásma a dojezdové pásmo PID

Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

1 pásmo Občanské 230 Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

1 pásmo Občanské 630 Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

1 pásmo 110 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 
za 24 měsíců

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 
poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

1 pásmo 80 Doba platnosti není k dispozici

volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám  s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

1 pásmo 170 Doba platnosti není k dispozici

volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

2 pásma Občanské 370 Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

2 pásma Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

1 000

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

2 pásma 180 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 
za 24 měsíců

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 
poplatek (původní kupon na 
black list); 



9

Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

2 pásma 135 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

2 pásma 275 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

3 pásma Občanské 590 Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

3 pásma Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

1 600

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

3 pásma 290 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 
poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

3 pásma 215 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám  s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

3 pásma 440 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám  s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

4 pásma Občanské 820 Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

4 pásma Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne ne

-

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

2 240

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

4 pásma 410 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

4 pásma 305 Doba platnosti není k dispozici

volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

4 pásma 615 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

5 pásem Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

1 020

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

5 pásem Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne ne

-

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

2 790

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

5 pásem 510 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám  s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 
za 24 měsíců

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 
poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

5 pásem 380 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

5 pásem 765 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

6 pásem Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

1 250

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 



27

Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

6 pásem Občanské Doba platnosti
volitelný počátek platnosti ne ne

ano ne

ano ne

ne ne

ne ne

ne ne

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano ano -

ano ne -

ano ne
-

ne ne -

ne ne

-

ne
-

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

ne

- -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ I s 
osobními údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám typ II s 
osobními údaji jen na průkazce 
PID

3 420

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

dle délky kalendářního čtvrtletí 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ I s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám typ II s osobními 
údaji jen na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

90 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 

za 24 měsíců
papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

čtvrtletí v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost přepravit 1 dítě od 6 do 
15 let bez dalšího doplatku v 
sobotu, neděli nebo ve státem 
uznaný svátek bez dalšího 
doplatku

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 

poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

6 pásem 620 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ano -

ne -

ne -

Nosič

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis

Doba platnosti není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti ano - -

ano - -

ano
- -

ne - -

- -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Dítě od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin)

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

30 dnů v rozsahu dat platnosti 
uvedených na kuponu; 

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu za 
manipulační poplatek jeden krát 
za 24 měsíců

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

měsíc v rozsahu dat platnosti 
nahraném jako elektronický 
záznam

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu

možnost vydání duplikátu 
kuponu kdykoli za manipulační 
poplatek (původní kupon na 
black list); 
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

6 pásem 465 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Žák od 6 do 15 
let (ode dne 6. 
narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
15.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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Tarifní kategorie Cena Nosič papírový kupon papírový kupon

Popis

6 pásem 940 Doba platnosti není k dispozici
volitelný počátek platnosti ne -

ano -

ne -

ne -

ne -

Nosič

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Nosič opencard - záznam opencard - záznam

Popis
Doba platnosti není k dispozici není k dispozici není k dispozici
volitelný počátek platnosti - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Územní 
platnost

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji v databázi DP

Papírové kupony na pevný 
měsíc k průkazkám s osobními 
údaji jen na průkazce PID

Student od 15 do 
26 let (ode dne 
15. narozenin do 
dne 
předcházejícího 
dni 
26.narozenin) s 
povinností 
doložit nárok na 
slevu žákovským 
průkazem

dle délky kalendářního měsíce 
pro který je kupon vydán + 1 
den před začátkem platnosti a 3 
dny po, s výjimkou července a 
srpna, kdy časový přesah 
kuponu platného pro červen 
není uznáván tři dny v červenci 
a poslední den měsíce srpna 
není uznáván kupon pro září

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírový 
kupon

Jízdenkový program - papírová 
jízdenka bez průkazky PID

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji v 
databázi DP

Papírové kupony s volitelným 
začátkem platnosti (z 
jízdenkového programu) k 
průkazkám s osobními údaji jen 
na průkazce PID

přenosná jízdenka papírová (z 
jízdenkového programu)

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu

papírová jízdenka (dočasný 
jízdní doklad)

e-kupon na opencard 
personalizovaná

e-kupon na opencard 
nepersonalizovaná (přenosná)

Papírová jízdenka s 
označovacím polem pro začátek 
doby platnosti, platnost 30 dnů 
od označení, osobní údaje - 
jméno, příjmení a datum 
narození jen na jízdence, navíc 
na jízdence bude dopsané číslo 
žádosti o opencard

zpětné doložení při 
zapomenutém jízdním dokladu 
vrácení alikvotní části 
nevyužitého jízdného (zbývá-li 
nevyužitých 16 dnů nebo více)
možnost přerušení platnosti 
kuponu
možnost vydání duplikátu 
kuponu
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