
Praktické informace o zlevněném jízdném pro 

děti, studenty a seniory (neplatí pro MHD) 
 
Od 1. září 2018 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech (mimo MHD) zvláštní 

(zlevněné) jízdné pro děti, žáky, studenty a občany starší 65 let. 

 

• cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují.  

• cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným 

platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální 

zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození nebo „žákovským průkazem“ nebo 

průkazem ISIC (viz dále).  

• žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (dále jen "žákovské jízdné") nárok na slevu prokazují 

"žákovským průkazem" nebo průkazem ISIC (podle vzorů zveřejněných v Metodickém 

pokynu Ministerstva dopravy – k dispozici na www.mdcr.cz) – vzory průkazů jsou v příloze 

č. 1 a 2.  

• cestující starší 65 let nárok na slevu z jízdného prokazuje průkazem občana Evropské unie 

nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním 

dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a 

datum narození. 

V MHD je poskytována sleva pro žáky a studenty ve výši 50 % z časových jízdenek, která byla 

poskytována již před zavedením žákovského jízdného a neřídí se níže uvedenými podmínkami. 

 

Žákovské průkazy jsou vydány: 

 
• pro žáky a studenty od 18 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 25% z 

plného/obyčejného jízdného) 

 
V případě, že je žákovský průkaz použit k prokázání věku cestujícího spadajícího do kategorie „cestující 

ve věku od 15 do 18 let“, je možné jej používat k prokázání věku (nikoliv statusu studenta) až do 18 let 

a jeho platnost v tomto případě není omezena na školní rok. 
 

Cenu za ověření průkazu určuje dopravce s ohledem na vynaložené náklady a příslušným způsobem 

zveřejňuje. 

 
Platnost průkazů: 

 
• žákovský průkaz platí od začátku školního roku do 30.9. následujícího školního roku, nebo 

po dobu trvání akademického roku. Období platnosti vyznačí na průkaze škola. 
  

 
Dopravci zveřejňují ve svých smluvních a přepravních podmínkách nebo tarifech místa, ve kterých 

se prodávají a ověřují tiskopisy žákovských průkazů. Platné žákovské průkazy se mezi dopravci 

vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem. Platný žákovský průkaz 

se předkládá při kontrole jízdních dokladů a případně též při jejich zakupování, a to podle podmínek 

dopravce. 

 

http://www.mdcr.cz/


Postup při vystavení průkazu 
 
Jedná se o výtah z metodického pokynu Ministerstva dopravy – k dispozici na www.mdcr.cz 

 

1. Po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu jeho držitel (případně zákonný zástupce) vyplní 

čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem jméno, 

příjmení a datum narození. 

 
 
2. Pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu: 

 

• ověří skutečnost, že se jedná o žáka denního (prezenčního) studia, 

• vyplní údaj o platnosti průkazu, tedy školním/akademickém roku  

o Platnost průkazu u žáků základních škol a studentů středních škol musí být ukončena ke 

dni 30. 9. následujícího školního roku a u studentů vysokých škol nejdéle do 30. 9. 

následujícího školního roku, nebo do dne ukončení aktuálního akademického roku, pokud 

nastane později, 

o platnost průkazu nesmí překročit datum předcházející dni 26. narozenin žáka. 

Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy na rubové straně průkazu razítkem 

školy a podpisem. 

 
3. Držitel (zákonný zástupce) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu 

požádá některého z dopravců o ověření průkazu pro příslušný školní/akademický rok. Současně 

přiloží průkazovou fotografii na fotografickém papíře formátu 3,5 x 4,5 cm. 

V případě, že držitel navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, předkládá dále Rozhodnutí 

Ministerstva školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na 

středních/vysokých školách v ČR. 

 
4. Osoba pověřená dopravcem: 

• porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými 

v platném občanském průkazu (popř. jiném úředně vydaném platném dokladu obsahujícím 

potřebné údaje),  

• připevní předloženou fotografii, přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou 

destruktivní folii, 

• opatří průkaz razítkem a podpisem, 

• líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu). 

 

5. Řádky Z a DO v tiskopisu žákovského průkazu se nevyplňují a proškrtnou se. Stejně tak se 

nevyplňuje (resp. neškrtá) označení platnosti (so – ne). V případě vyplnění těchto údajů (zejména 

u průkazů vystavených před 1.9.2018) se k těmto při odbavení cestujících nepřihlíží. 

 

  

http://www.mdcr.cz/


Odbavení cestujících se slevou z jízdného 
 

Sleva z jízdného se přiznává v rozsahu stanoveném výměrem MF u železničních dopravců pouze 

ve 2. základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému 

dopravcem (pozn.: toto platí pro všechny Výměrem MF nařízené slevy s výjimkou bezplatné 

přepravy dětí do 6 let). Nevztahuje se na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší 

kvality. Při použití vyšší než 2. vozové třídy zaplatí cestující obyčejné (plné) jízdné pro vyšší než 

2. vozovou třídu. 

Při cestách do/ze zahraničí je cestující v železniční dopravě odbaven do (resp. z) pohraničního 

bodu, přičemž si musí zakoupit návaznou jízdenku pro jízdu na sousední železnici. Nárok na slevu 

z jízdného mají cestující pouze při vnitrostátní přepravě (tzn. na území ČR). Na mezinárodních 

linkách veřejné linkové dopravy není odbavení do/z pohraničního bodu možné, na mezinárodních 

linkách s povolenou vnitrostátní přepravou je slevu z jízdného možné uplatnit pouze na 

vnitrostátní relaci.  



PŘÍLOHA Č. 1 

Žákovský průkaz 

Lícová strana: 

 

Rubová strana 

 



PŘÍLOHA Č. 2 

Mezinárodní průkaz studenta ISIC  

Lícová strana: 
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