
1.   Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 
 

Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne 
předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. 

Za zlevněné jízdné, maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného 
dopravcem se přepravují žáci škol v ČR do věku 15 let při splnění stanovených  podmínek. 

Za zlevněné jízdné, maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného 
dopravcem se přepravují žáci a studenti škol v ČR ve věku od 15 let do 26 let při splnění 
stanovených  podmínek.  

 
Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen „žákovské jízdné“) se 

prokazuje „žákovským průkazem“ (vzor příloha č.1). 
Žákovský průkaz musí obsahovat základní údaje: 
a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka 
b) název a místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu 
c) místo trvalého pobytu žáka (v případě žáků a studentů ubytovaných na 

internátech/kolejích i místo internátu/koleje) – uvedeno v kolonce „Z“, pro 
upřesnění místa trvalého pobytu se uvede v této kolonce příslušný okres, při 
nedostatku místa může být doplňující záznam uveden v kolonce „Razítko a záznamy 
dopravce“ 

d) místo sídla školy – uvedeno v kolonce „Do“ (v případě studia na škole v zahraničí se 
uvádí pohraniční přechodový bod) 

e) 1 platnost (školní/akademický rok). U žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 
školní roky (mimo měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje 
prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu; 
u žáků starších 15 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden školní rok. 

 
Způsob dojíždění označí škola:  

u původních vzorů žákovských průkazů: 

 přeškrtnutý symbol „kladívka“ – žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o 

sobotách a nedělích 

 ponechaný symbol „kladívka“ – žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny 
 

u nového vzoru žákovského průkazu: 

 ponechaný symbol So/Ne – žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o 

sobotách a nedělích 

 přeškrtnutý symbol So/Ne – žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny 
 
Vyučuje-li škola pouze  v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na rubu 
průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok. Zaměstnanec 
školy, který platnost žákovského průkazu potvrzuje, jej opatří razítkem školy a svým 
podpisem.  
 

KRODOS BUS a.s. bude prodávat a ověřovat tiskopisy žákovských průkazů 
v informačních kancelářích na autobusových nádražích v Kroměříži, Holešově a Bystřici p. 
                                                 
1 Pouze bod e) vyplňuje škola 
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Hostýnem. 
Žák předkládá řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz spolu s fotografií 

formátu 3,5 x 4,5 cm dopravci. Pokud žák navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí 
musí tuto skutečnost doložit Rozhodnutím Ministerstva školství, že se jedná o studium na 
škole postavené na roveň studia na středních/vysokých školách v České republice. Tito 
studenti budou výhradně používat nový vzor žákovského průkazu ve dvojjazyčném 
provedení. 

Žák navštěvující zahraniční základní školu předloží dopravci potvrzení o studiu na 
základní škole v ČR, na které je zapsán. 

Pracovnice v informační kanceláři vyznačí dobu platnosti žákovského průkazu 
v kolonce „Platí od …. do…“ a opatří jej razítkem dopravce a svým podpisem a u žáků 
starších 15 let ověří správnost vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji uvedenými 
v osobním dokladu žáka (občanský průkaz, cestovní pas). 

Po kontrole správnosti osobních údajů opatří průkaz průhlednou holografickou 
destruktivní folií (v levém dolním rohu fotografie) a přelepí lícovou stranu samolepícím 
štítkem (průhledná folie o rozměru průkazu). Cena za tiskopis průkazu je 1,- Kč a za ověření 
průkazu je 40,- Kč.  

Žákovský průkaz platí jen po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného 
školou mimo měsíců červenec, srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených. 

Místo trvalého pobytu (příp. místo internátu/koleje) se musí nacházet v ČR. Při denním 
dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. 

Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají. Platný žákovský průkaz se 
předkládá při zakupování a kontrole jízdních dokladů. 

 Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného 
místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další 
žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván. 

Nový vzor žákovského průkazu (od 15 do 26 let) je určen především 
žákům/studentům škol v zahraničí. Od původního vzoru žákovského průkazu (od 15 do 26 
let) se odlišuje barvou, dvojjazyčným textem, symbol „kladívka“ je zaměněn za inverzní 
označení (So-Ne). Bude možné jej zakoupit ve výdejnách mezinárodních jízdních dokladů 
ČD. 

Pro žáky/studenty studující na školách v ČR budou do vyčerpání zásob platné 
původní vzory žákovských průkazů. Žáci mladší 15 let mohou nadále využívat původní 
žákovské průkazy po celou dobu vyznačené platnosti. 

 
 

2. Odbavení žáků ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě 
 

Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce ve veřejné 
vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě, vydá jízdenku za žákovské jízdné  
pro jednotlivou jízdu pro cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu. Není-li možné 
odbavení jedním dokladem, je žák odbaven pro každý úsek zvlášť. Žákovské jízdné se 
přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích 
jednotlivých dopravců. 

Žáci, kteří studují na škole v zahraničí budou odbaveni na základě platného žákovského 
průkazu  (nový typ) do pohraničního přechodového bodu. 

Dopravce vyznačí na vydané jízdence druh žákovské slevy např. textem „Sleva: Žák“ 
nebo „Student“.  
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3. Odbavení žáků v integrované dopravě 
 

V integrované dopravě platí analogicky žákovské slevy přiznávané v silniční osobní 
dopravě s tím, že se žáku přiznává sleva ve vyznačeném cestovním úseku/zóně/pásmu z místa 
trvalého pobytu (příp. místa internátu/koleje)  do místa školy/pohraničního přechodového 
bodu s následujícím omezením: 

a) linky integrované dopravy jedoucí mimo hranice města (nevstupují do vnitřních 
pásem/zón) jsou zahrnuty do systému žákovského jízdného v plném rozsahu 

b) linky integrované dopravy končící na území města jsou zahrnuty do systému 
žákovského jízdného v úseku do místa přestupu na městskou dopravu 

c) ve specifických případech, kdy nelze vyčlenit vnější část linky - na kterou je 
aplikován systém žákovského jízdného od vnitřní části linky - jedoucí v systému 
městských doprav, je na organizátorovi integrované dopravy, aby toto rozdělení 
určil.  

 
Přiznávání žákovského jízdného v rámci městské dopravy je upraveno výměrem MF č. 

01/2005 část II. položka č. 8 písm. b). 
 
 

4. Neplatné žákovské průkazy 
 

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada 
neposkytuje a duplikáty se nevystavují.  

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže: 
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem 

nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce 
b) nejsou vyplněné předepsané údaje 
c) je používán bez požadované fotografie 
d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu 

správnosti jeho použití 
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny 
f) je použit neoprávněnou osobou 
g) uplynula doba jeho platnosti 
h) nejde o originál 
Neplatný žákovský průkaz podle písmen c) až h) je pověřená osoba dopravce oprávněna 

odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí. Odebere-li dopravce 
žákovský průkaz vydaný jiným dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz 
vydal. 

Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo 
jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího 
bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo 
zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené 
jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené 
dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách. 
 
 
V Kroměříži 23.8.2005 
 
        KRODOS BUS a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 
Žákovský průkaz 

 
Pro žáky do 15 let 

 
Lícová strana: 

 
 

Rubová strana: 
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Pro studenty 15 – 26 let 
 
Lícová strana: 

 
 
Rubová strana: 

 
 
Žákovský průkaz  má bílý podklad, černě sérii a číslo průkazu a žlutý a modrý potisk – do 15 let modrý 
střed a žlutý horní a dolní okraj, 15 – 26 let opačně. Rozměry jsou 75 mm x 105 mm 
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Nový vzor žákovského průkazu pro studenty 15 – 26 let (vzor C)2

Lícová strana: 

 
 

Rubová strana 

 
Žákovský průkaz má bílý podklad, oranžový potisk, série a číslo průkazu a text jsou tištěny 
černě. Rozměry jsou 75 mm x 105 mm. 
                                                 
2 Po dobu vyznačené platnosti v původních žákovských průkazech a do vyčerpání zásob platí nadále původní vzor B žákovského průkazu. 
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