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Tisková zpráva

Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Prokazování nároku na zlevněné jízdné
Ústí nad Labem - Od soboty 1. září 2018 nabývá účinnosti nový tarif Dopravy Ústeckého kraje,
který přináší zásadní změny i pro cestující v městské hromadné dopravě provozované Dopravním
podnikem města Ústí nad Labem a.s. Změna se dotkne nejen cen vlastního jízdného,
ale i způsobu prokazování nároku na zlevněné jízdné při přepravě na linkách provozovaných
DPmÚL a.s. Způsob prokazování nároku je dále stanoven Metodickým pokynem vydaným
Ministerstvem dopravy ČR.
Doposud mohl cestující (děti ve věku od 10 do 15 let, důchodci od dosažení věku 62 let) u
jednotlivého jízdného jezdit MHD s průkazem DPmÚL (průkazka v modrém obalu) a prokázat svůj
věk tímto průkazem. U časového jízdného děti, studenti do 26 let a cestující od dosažení věku
62 let prokazovali nárok na zlevněné jízdné průkazem DPmÚL s platným nepřenosným časovým
kupónem. S účinností od 1. září 2018 se nárok na zlevněné jízdné prokazuje těmito doklady:
1. Děti ve věku od 6 do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují (do 31. srpna 2018
neprokazují věk děti do 10 let).
2. Mládež ve věku od 15 do 18 let prokazuje nárok na slevu z jízdného 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 nebo platným studentským průkazem ISIC. Nárok jsou povinni
prokázat při první registraci u DPmÚL a.s. pro nákup časové jízdenky nepřenosné
a kdykoliv při kontrole na vyžádání řidiče vozidla nebo jiné pověřené osoby dopravce.
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3. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let prokazují nárok platným žákovským průkazem
nebo platným studentským průkazem ISIC. Nárok jsou povinni prokázat těmito doklady
při nákupu časové jízdenky nepřenosné a kdykoliv při kontrole na vyžádání řidiče vozidla
nebo jiné pověřené osoby dopravce. Potvrzení o studiu v papírovém provedení se
nepřijímá.
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4. Senioři od dosažení věku 65 let (v zóně 101 do 70 let) prokazují nárok na zlevněné jízdné
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.
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Dopravci DÚK v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptují prokázání věku
resp. statutu studenta průkaz vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. včetně
výhledově zaváděných elektronických nosičů, avšak cestující musí mít u sebe též „obecný“
identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.)pro případ kontroly nároku na slevu
z jízdného, např. ze strany přepravních kontrolorů, řidičů či Ministerstva dopravy jakožto subjektu
hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného. Neprokáže-li se cestující při kontrole
tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi
důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.).

5. U ostatních skupin cestujících uplatňujících nárok na slevu – zvýhodněné jízdné (cestující
ve věku od 62 do 65 let, osoba pobírající invalidní důchod III. stupně, doprovod dítěte do
tří let věku), zůstávají v platnosti dosavadní podmínky prokazování nároku.
Cestující mají možnost zakoupení a ověření žákovského průkazu v Zákaznickém centru
Dopravního
podniku
města
Ústí
nad
Labem
a.s.,
Revoluční
26
a u ostatních dopravců.
Cena průkazu: 10 Kč
Cena za ověření: 60 Kč
Upozorňujeme, že průkaz bez ověření dopravce je neplatný se všemi důsledky.
Podrobnější informace cestujícím podáme na info@dpmul.cz nebo na infolince: 800 100 613
v pracovní dny Po – Pá od 06:00 do 18:00 hodin.

V Ústí nad Labem dne 13. srpna 2018 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí
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