
od 1. 8. 2021

Změna Tarifu 
Pražské integrované 
dopravy
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Praha – jednorázové a turistické jízdenky
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Praha – předplatní kupony
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Středočeský kraj – jednorázové a turistické jízdenky
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Středočeský kraj – předplatní kupony
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• Záměr s platností od 1. 1. 2022

• Při nákupu jednorázových jízdenek pro cestování po Praze

• Za 24 hodin nezaplatíte víc než je cena 24hodinové jízdenky (120 Kč)

• pouze v aplikaci PID Lítačka 

Zastropování ceny jednorázových jízdenek za 1 den
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Nově bude stačit u bezplatné přepravy dětí do 15 let a seniorů nad 65 let 
(mimo vlaky) pouze doložit věk

Sjednocení poplatků za vydání průkazek a průkazů PID a manipulační 
poplatky:

• 60 Kč za vydávání všech průkazek PID, 
průkazů PID, ověření nároku na slevu, 
bezplatnou přepravu nebo na zvláštní ceny 
jízdného včetně nahrání 
příslušné slevové aplikace

• Dosud:

• 120 Kč elektronická verze na Lítačce

• 20 Kč papírová průkazka 

Zjednodušení prokazování slev a bezplatné přepravy
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• Nová sleva pro lidi ve hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí

• Pouze pro území Prahy

• Časově omezeno do konce roku 2022

• Měsíční kupon: 165 Kč

• Čtvrtletní kupon: 444 Kč

70% sleva pro lidi ve hmotné nouzi



8

Změna přirážek k jízdnému

• 1000 Kč při zaplacení na místě nebo do 15 dnů v doplatkové 
pokladně (dosud 800 Kč)

• 800 Kč při zakoupení ročního kuponu do 5 dnů od uložení pokuty 
(dosud 400 Kč)

• 200 Kč za nezaplacení za zavazadlo nebo psa (dosud 100 Kč)

• 1000 Kč za porušení 
přepravních podmínek 
– například znečištění 
vozidla (dosud 400 Kč)
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• Nově vyjmuto z Tarifu PID

• Původní sazba: 20 Kč za 
hlídaná parkoviště, 
0 Kč za nehlídaná

• Nově 3 sazby:

• 0 Kč (nehlídaná parkoviště, do 12 hodin) – např. Běchovice, Braník, 
Kotlářka

• 50 Kč (hlídaná parkoviště dál od centra) – např. Zličín, Černý Most, 
Oaptov, Letňany

• 100 Kč (hlídaná parkoviště blíž centru) – Vyšehrad, Nádr. Holešovice, 
Ládví, Skalka

Změna cen za parkování P+R



Děkujeme za pozornost

www.pid.cz


