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Obecné informace

Vážení řidiči, vlakvedoucí, přepravní kontroloři a všichni další zaměstnanci,
kteří se jinak podílíte na fungování systému Pražské integrované dopravy, tento
informační materiál, určený pouze pro interní potřebu, zobrazuje druhy
jízdních dokladů, se kterými se lze v systému PID setkat, a to s platností
od 1. 8. 2021.

Vyobrazené vzory jízdních dokladů nemusí odpovídat jejich skutečné velikosti.

Vzhledem k množství druhů jízdních dokladů a velmi širokému počtu prodejních
kanálů, jsou ve vzorníku zobrazeny pouze určití zástupci dané skupiny dokladů.
Varianty se pak již pouze liší cenou, případně mírně odlišnou barevnou variací.

Ochrana jízdních dokladů před paděláním a zneužitím:

Shoda se vzorem není jedinou podmínkou platnosti jízdního dokladu. Originální
jízdní doklady mají další množství ochranných prvků, například:

druh papíru, vodotisk, nekopírovatelné barvy, chemické reakce po označení,
ražený znak, hologram atd.

Podmínkou přepravy na uvedené jízdní doklady je dodržení Tarifu PID a dále
Smluvních přepravních podmínek PID, a to zejména:

soulad časové a pásmové platnosti na jízdním dokladu s realizovanou jízdou
správná cena jízdního dokladu, doložení nároku na slevu (nebo bezplatnou
přepravu)
vyplnění údajů na jízdním dokladu (pokud je požadováno identifikační číslo
průkazky, tarifní pásma)
označení v označovači ihned po nástupu do vozidla
(je-li označení vyžadováno)
schopnost prokázat se platným jízdním dokladem dopravcem pověřené
osobě
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Je-li ve vzorníku v textu obsaženo slovo „jízdenka“, je tím myšlen „jízdní doklad“ dle Vyhlášky č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v platném znění (dále také „Přepravní řád“). 



Jízdní doklady platné v systému Pražské integrované dopravy (PID) mohou mít mnoho podob. Díky široké
nabídce a mnoha prodejním kanálům se tak lze setkat s mnoha variacemi provedení, barev a velikostí.

Následující vzorky jízdních dokladů tak typově přibližují verze, s nimiž se lze v síti PID setkat.

K dostání v:
        infocentrech
        předprodejích DP
        trafikách
        dalších vybraných místech smluvních partnerů

Jízdní doklad předtištěný vydaný Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, a.s. 

Jízdní doklad vydaný stacionárním jízdenkovým automatem

Žluté automaty jsou umístěné ve všech vestibulech stanic
metra, důležitých přestupních uzlech a vybraných místech
v regionu. Tento jízdní doklad si pak cestující označí.

Jízdní doklad vydaný řidičem příměstského autobusu

Řidiči příměstských autobusů prodávají vybraný sortiment
jízdních dokladů PID. Toto jízdné platí stanovený čas od momentu
vydání tohoto dokladu.

Jízdní doklad vydán malým validátorem akceptujícím pouze
bezkontaktní platební karty a NFC platby (v tramvajích a metru).

Malé oranžové validátory jsou umístěné v tramvajích
a ve vestibulech metra. Nabízejí pouze základní sortiment
jízdného pro Prahu. Toto jízdné platí stanovený čas
od momentu vydání tohoto dokladu.

Obecný přehled vzhledů jízdních dokladů

S čím vším se lze v provozu setkat?

Tento jízdní doklad si pak cestující označí.
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Jízdní doklad vydaný pokladnou Českých drah ze zařízení
UNIPOK

Pokladny ČD prodávají vybraný sortiment jízdních dokladů
PID, které platí buď přímo od vydání jízdenky, či od cestujícím
stanoveného času (avšak v den vydání).

Jízdní doklad vydaný průvodčím ve vlaku (více možných
dopravců a drobných odlišností)

Průvodčí ve vlacích prodávají jak různé celodenní doklady, 
tak nově i jízdní doklady pro jednotlivou jízdu.

Časový předplatní kupon (papírový)

Papírový kupón lze získat v infocentrech DP, či v dalších
předprodejních místech, jejichž seznam je k dispozici na
webových stránkách pid.cz.

S čím vším se lze v provozu setkat?
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Jízdní doklad v elektronické podobě

Nosičem časového předplatního kupónu může být více karet,
mezi které patří různé grafické verze Lítačky, InKarty ČD, 
a bezkontaktní platební karty Visa nebo MasterCard.

SMS jízdné

Jízdní doklady zakoupené pomocí SMS platí pouze v Praze,
a to navíc s výjimkou vlaků PID, příměstských autobusových linek
a verze na 30 a 90 minut neplatí ani na lanové dráze na Petřín.

Jízdní doklad zakoupený v mobilní aplikaci PID Lítačka

Tyto doklady lze zakoupit a aktivovat nezávisle na sobě,
a to i pro více osob současně. 

Při aktivaci jízdenky běží 2minutová ochranná lhůta
(až poté je jízdenka platná). Toto se však nevztahuje
na příměstské autobusové linky, kdy je při usměrněném
nástupu přes řidiče jízdenka platná již i během ochranné lhůty. 

Jízdní doklad PID jako součást jiného (i zahraničního) jízdního dokladu

V rámci různých speciálních nabídek se lze setkat se zdánlivě neplatným dokladem PID (zde příklad jízdného
vydávaného maďarskými dráhami - do odvolání). Tato jízdenka však jako jízdní doklad dle Tarifu PID platí
a řídí se informacemi na této jízdence uvedenými v českém jazyce.

S čím vším se lze v provozu setkat?
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Jízdní doklad jiného dopravního systému,
který se se systémem PID překrývá

Na určených linkách v určených úsecích se v systému PID uznávají
i předem zakoupené jízdní doklady z jiných
integrovaných dopravních systémů.

Jedná se především o jízdní doklady systémů DÚK a IDPK.



Údaje na jízdních dokladech vydaných řidičem na příměstských autobusových linkách PID:

pořadové číslo jízdního dokladu

číslo odbavovacího zařízení

evidenční číslo vozu

datum

čas

tarifní pásmo

druh dopravy

číslo označovače

evidenční číslo vozu vyjma přívozů a žel. st.

číslo linky

hh:mm

den rok

m
ěs

íc

P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

A, ED, M, CD, LD, PRIVOZ

(4místné alfanumerické)

(až 4místné alfanumerické)
(pouze v tramvajích, autobusech, trolejbusech a přívozech)

(v metru umístění označovače, v želelezniční stanici její číslo,
ve vlaku číslo spoje, na lanové dráze kódové označení stanice)

(v metru označení stanice)

(může být vynecháno)

vyjma železničních stanic a přívozů

ED

82
83

06

22
P

13
20

12
:0

5

XI

Údaje na jízdních dokladech, které značí označovač PID:

datum

čas

tarifní pásmo

hh:mm

den.měsíc.rok

P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(4místné alfanumerické)

číslo linky

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

(měsíc uveden římskou číslicí)

Údaje důležité při kontrole jízdního dokladu

Informace vytištěné na jízdní doklad označovačem / pokladnou ve vozidle
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Označení jízdního dokladu PID náhradním způsobem průvodčím ve vlaku

Údaje na jízdních dokladech PID vydaných pokladnou Českých drah:

Informace vytištěné na jízdní doklad od ČD a náhradní způsob označení

pořadové číslo jízdního dokladu

číslo pracovníka vydávajícího doklad

název jízdního dokladu

datum

čas

tarifní pásmo

hh:mm

den.měsíc.rok

P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

datum, čas a místo vydání jízdního dokladu
(není závislé na platnosti jízdního dokladu)

PID - název

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Při označení jízdenky náhradním způsobem
pověřená osoba dopravce jízdní doklad označí
razítkem (příp. kleštěmi) a dále na spodní část
ručně vypíše následující údaje:

tarifní pásmo
datum
čas

! Označení předem zakoupeného jízdního dokladu
PID náhradním způsobem je možné pouze při
nástupu, a to pouze na vybraných tratích
a stanicích, jejichž seznam je uveden v Tarifu PID
a též v podobě schématu na stránkách pid.cz
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Průvodčí ve vlacích též prodávají
jízdenky PID. Jejich podoba obecně
vychází z jízdních dokladů vydaných
pokladnou Českých drach.



PRAHA 30 min / 3 pásma 60 min rubová strana

rubová stranaPRAHA 90 min / 4 pásma 90 min

Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

Jednotlivé jízdní doklady předtištěné

7

Tento jízdní doklad se označuje

Tento jízdní doklad se označuje



PRAHA 30 min zvýhodněná 50% rubová strana

rubová stranaPRAHA 90 min zvýhodněná 50% / pes, zavazadlo 

Jednotlivé jízdní doklady předtištěné
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Tento jízdní doklad se označuje

Tento jízdní doklad se označuje



Jízdní doklady platné pro více jak 4 pásma prozatím
nejsou v předtištěné podobě v distribuci.

Lze je však získat následujícími prodejními kanály:
jízdenkové automaty
pokladny ČD
průvodčí ve vybraných vlacích
řidiči příměstských autobusů
mobilní aplikace

Jednotlivé jízdní doklady předtištěné
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Jízdní doklad pro 7 pásem

Jízdní doklad pro 7 pásem zvýhodněný 75%

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem!

Jednotlivé jízdní doklady ze stacionárního automatu

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 11 pásem!

10

Tento jízdní doklad se označuje

Tento jízdní doklad se označuje



PRAHA 30 minut
(validátor TRAM)

PRAHA 30 minut
(validátor METRO)

PRAHA 30 minut za 30 / 15 korun
PRAHA 90 minut za 40 / 20 korun
PRAHA 24 hodin za 120 / 60 korun

Obdobné provedení jízdního dokladu
existuje i ve variantách plnocenných /
zvýhodněných 50%:

Jízdní doklady z validátoru v tramvaji / metru

!
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Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



Jízdní doklad pro 7 pásem

V závislosti na výrobci odbavovacího zařízení
ve vozidle se může mírně lišit velikost a formát
vydávaných jízdních dokladů. Vždy však musí
splňovat formu uvedenou v tomto vzorníku
a platnou dle Tarifu PID.

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem

!

Jednotlivé jízdní doklady od řidiče BUS PID

Jízdní doklad pro 7 pásem zvýhodněný 75%

Jízdní doklad pro 8 pásem zvláštní zlevněný 50%
(dojíždění rodičů za dětmi do ústavů)

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 11 pásem

!

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 11 pásem

!
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Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



Jízdní doklad pro 2 pásma zvýhodněný 75%
placený platební kartou

Vzor dokladu na mezikrajských linkách
kdy spoj jede část trasy mimo systém PID

Čas na jízdence uprostřed odpovídá času
průjezdu hraniční zastávkou daného
dopravního systému.

Čas uvedený dole je tzv. datum uskutečnění
zdanitelného plnění, tedy čas, kdy byl doklad
opravdu vytištěn a vydán.

Jízdní doklad dle místního tarifu MHD
(zde příklad Beroun - Kralův Dvůr)

Jednotlivé jízdní doklady od řidiče BUS PID

Místní tarify MHD vycházejí z Tarifu
PID, a platí zde specifické podmínky. 
Jedná se o města a tarify MHD:

Beroun - Králův Dvůr
Hořovice
Kladno
Kutná Hora
Mělník
Neratovice
Nymburk
Odolena Voda
Slaný

13

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



Jednotlivé jízdní doklady od řidiče BUS PID

Jízdní doklad pro psa, nebo zavazadlo
podléhající placení dle Tarifu PID

rubová strana
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Jízdní doklad pro 5 pásem zvýhodněný 75%
placený z elektronické peněženky

(vyskytuje se zejména v nově do systému PID
integrovaných oblastech, kde mají cestující
nabité elektronické karty vydávané
jednotlivými dopravci z doby před integrací)

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



PRAHA 30 minut / 3 pásma 60 minut

PRAHA 30 minut zvýhodněná 50% 3 pásma 60 minut zvýhodněná 75%

Jednotlivé jízdní doklady z pokladny ČD

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem

(zvýhodněné pouze ve verzích pro 2 až 11 pásem)

!
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Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje Tento jízdní doklad se již neoznačuje



60

Jízdní doklad pro 2 pásma zvýhodněný 75%
(dopravce Arriva vlaky na lince S49)

Jízdní doklad pro 6 pásem
(dopravce Die Länderbahn)

Jednotlivé jízdní doklady vydané průvodčím ve vlaku

Toto jednotlivé jízdné lze zakoupit ve vlacích
následujících dopravců:

Vzor jízdního dokladu vydaný průvodčím ČD si lze
prohlédnout na straně číslo 3 tohoto vzorníku.

Arriva vlaky s.r.o. (pouze na lince S49)
Die Landerbahn CZ s.r.o.
České dráhy a.s.
KŽC doprava s.r.o.

Jízdní doklad pro 10 pásem
(dopravce KŽC Doprava)

16

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem

(zvýhodněné pouze ve verzích pro 2 až 11 pásem)

!

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tento jízdní doklad se již neoznačuje Tento jízdní doklad se již neoznačuje



SMS jízdní doklad

Jízdní doklad zakoupený mobilní aplikací PIDlítačka

Jednotlivé jízdní doklady elektronické

PRAHA 30 minut za 31 korun
PRAHA 90 minut za 42 korun
PRAHA 24 hodin za 120 korun
PRAHA 72 hodin za 330 korun

Obdobné provedení jízdního dokladu
existuje i ve variantách plnocenných:!

Jízdní doklady zakoupené pomocí SMS platí 
pouze v Praze, a to navíc s výjimkou vlaků PID,
příměstských autobusových linek a verze na
30 a 90 minut neplatí ani lanové dráze na Petřín.

V mobilní aplikaci lze zakoupit všechny
standardní jízdní doklady PID
(kromě 50% zvláštního jízdného
pro rodiče navštěvující děti v ústavech)
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Jízdní doklad pro lanovou dráhu na Petřín
(z jízdenkového automatu)

Jednotlivé jízdní doklady platné pouze na lanové dráze na Petřín

Tento jízdní doklad se označuje
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Jízdní doklad pro lanovou dráhu Petřín
(z validátoru umístěného u vstupu
do placeného přepravního prostoru)

Tento jízdní doklad se již neoznačuje

Tyto jednotlivé jízdní doklady platí pouze
na jednu jízdu lanovou dráhou na Petřín
a existují pouze v plnocenné variantě.

Zlevněné verze nejsou definovány.

!

Na lanové dráze na Petřín jsou dále uznávány tyto jízdní doklady:

    24 a 72hodinové jízdenky pro MHD Praha
    T+R, Praha XXL, všepásmová jízdenka
    ČD skupinová víkendová jízdenka + MHD Praha
    předplatní kupony pro MHD Praha (Lítačka)
    veškeré nároky na bezplatnou jízdu a zvláštní ceny jízdného 0 Kč



Jízdní doklad pro linku AE
(zakoupený v předprodeji) rubová strana

Jednotlivé jízdní doklady platné pouze na lince AE

Tento jízdní doklad se označuje
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Jízdní doklad pro linku AE
(zakoupený v autobuse u řidiče)

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



Jízdní doklad pro linku AE
(zakoupený v pokladně ČD)

Jednotlivé jízdní doklady platné pouze na lince AE

Jízdní doklady pro linku AE je možné zakoupit jak
v předprodeji Dopravního podniku, tak v pokladně
Českých drah, nebo přímo u řidiče autobusu, a to
ve variantě plnocenné a zvýhodněné 50%

Doklad platí na jednu cestu linkou AE v relaci
Praha hlavní nádraží - Praha Letiště Václava Havla.

Tento jízdní doklad se označuje
(musí se přehnout tak, aby se vešel do označovače)
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Jízdní doklad pro linku AE
(zakoupený u průvodčího ČD)

Tento jízdní doklad se označuje
(musí se přehnout tak, aby se vešel do označovače)

Tyto všechny jednotlivé jízdní doklady platí pouze
na jednu jízdu linkou AE a pouze v jednom směru!



Jízdní doklad systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK)

Překryvy systému PID s okolními systémy

Jízdní doklady řešící místa, kde se uznává více tarifních systémů najednou

Jízdní doklady DÚK jsou na linkách PID v
papírové podobě uznávané v místech styku
Středočeského a Ústeckého kraje. Tj. tam,
kde platí částečný překryv obou systémů.

Linky a úseky kde lze tento doklad uznat
jsou uvedeny v Tarifu PID.

21

Tento jízdní doklad se již neoznačuje



PRAHA 24 hodin PRAHA 72 hodin 

KRAJSKÁ 24 hodin (všechna vnější pásma)

Celodenní a vícedenní jízdní doklady

Časové krátkodobé jízdní doklady

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem

!! Celodenní jízdní doklady existují jak
plnocenné, tak i zvýhodněné.

Pro zvýhodněnou kategorii však platí
určitá omezení, která jsou vzniklá
rozdílnou slevou na území Prahy 50% 
a Středočeského kraje 75%

Jízdné je možné získat všemi běžnými
způsoby a mimo jiné i u průvodčích
ve vlacích ČD, KŽC Doprava, Arriva vlaky
a Die Länderbahn CZ
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ČD SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ + PRAHA VŠEPÁSMOVÁ 24 hodin
(platná v celém systému PID)

PRAHA XXL 24 hodin
(Praha až 4. pásmo)

T+R PRAHA
(do 1:00 následujícího dne)

Časové krátkodobé jízdní doklady
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Třicetidenní přenosný jízdní doklad pro Prahu
(anonymní bez průkazky platný pro pásma P+0 (Prahu))

Devadesátidenní jízdní doklad studentský
(platný pro Prahu a pouze s průkazkou PID)

Roční jízdní doklad plnocenný
(platný pro Prahu a pouze s průkazkou PID) rubová strana kuponů

Předplatní jízdní doklady
Časové předplatní jízdní doklady vydané Dopravním podnikem hl. m. Prahy

Obdobné provedení jízdního dokladu existuje
ve variantách pro 2 až 13 pásem

!!
Příklady papírových kuponů vydaných
jízdenkovým programem Dopravního podniku.

Jednotlivé tarifní kategorie a časové varianty
se od sebe dále odlišují barevným provedením.
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Třicetidenní jízdní doklad plnocenný
(platný pro pásma 1-2 a pouze s průkazkou PID)

Devadesátidenní jízdní doklad plnocenný
(platný pro pásma 0-9 a pouze s průkazkou PID)

Devadesátidenní jízdní doklad zvýhodněný 75%
(platný pro pásma 0-9 a pouze s průkazkou PID)

Třicetidenní jízdní doklad zvýhodněný 75%
(platný pro pásma 1-2 a pouze s průkazkou PID)

Časové předplatní jízdní doklady vydané Českými dráhami

25



Identifikátor (nosič) elektronického jízdního dokladu nahraného na kartě Lítačka,
InKartě Českých drah, případně na bezkontaktní platební kartě

Jízdní doklad uložený v mobilní aplikaci PIDlítačka

Časové předplatní jízdní doklady elektronické
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Příklady identifikačních průkazek vydávaných
Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s.,
ke kterým se vážou jednotlivé zakoupené kupony

(vždy dle tarifní kategorie a podle
doloženého nároku na určitou slevu)

Průkazky k předplatním jízdním dokladům

Průkazky PID vydané Dopravním podnikem hl. m. Prahy
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Student VŠCHT (+ časový kupon) Student VŠCHT s licencí ISIC (+ časový kupon)

Student ČVUT (+ časový kupon)

Student UK (+ časový kupon) Student UK s licencí ISIC (+ časový kupon)

Průkazky studentů VŠ uznávané jako náhrada průkazky PID

Student ČVUT s licencí ISIC (+ časový kupon)

28



Student AMU (+ časový kupon)

Student ČZU s licencí ISIC (+ časový kupon)

Student AMU s licencí ISIC (+ časový kupon)

Student ČZU (+ časový kupon)

Vzor revalidační známky ISIC

Průkazky studentů VŠ uznávané jako náhrada průkazky PID
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Průkaz dítě 6-15

Průkaz senior 65-70

Průkazy platné samostatně
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Průkaz dítě do 3 let
(tento doklad neplatí ve vlacích)



Průkaz senior 70+
(platí v celé síti PID, ve vlacích však pouze v Praze)

Průkaz ZTP/P

rubová strana

Průkazy platné samostatně

Průkaz ZTP platí pouze pro držitele tohoto průkazu
Průkaz ZTP/P platí pro držitele tohoto průkazu s jeho doprovodem
Průkaz TP neplatí jako jízdní doklad
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Průkaz občana, na něhož se vztahuje zákon
o mimosoudních rehabilitacích

(platí pouze v Praze a mimo vlaky PID)



Průkazy dokládající nárok na slevu

Průkaz senior 60-65, kterým lze doložit nárok
na zvýhodněné jízdné 50% na území Prahy

Studentský průkaz, kterým lze doložit nárok na zvýhodněné jízdné 75%
ve vnějších tarifních pásmech a pásmech 0 a B

(uznávají se jako prokázání nároku na slevu 75% ve vnějších tarifních pásmech a pásmech 0 a B)
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Průkaz ISIC v podobě plastové karty Digitální podoba průkazu ISIC

(lze využít i jako průkazku ke zvýhodněným
kuponům na vnější pásma)

(platí k jízdním dokladům pro jednotlivou jízdu,
nebo 24hodinovým)



Náhradní doprava za ČD v uzlu Praha

Náhradní doklad za vlaky ČD v uzlu Praha
(platný 30 dní a pouze s jízdenkou ČD)

Náhradní doklad za vlaky ČD v uzlu Praha
(platný 90 minut a pouze s jízdenkou ČD)

Náhradní doklad za vlaky ČD v uzlu Praha
(platný 90 minut a pouze s jízdenkou ČD)

V případě přerušení provozu vlaků v železničním
uzlu Praha je cestující odkázán na náhradní spoj
do dané železniční stanice, a to pomocí linek
městské hromadné dopravy (metro, tram, bus).

Má-li cestující platnou jízdenku ČD pro daný úsek,
obdrží přímo ve vlaku od průvodčího, případně v
pokladně ČD, takzvaně nulovou jízdenku, která ho
opravňuje k využití městské hromadné dopravy 
coby náhrady za nefunkční železnici v daném
úseku.

Při případné přepravní kontrole v MHD se poté
cestující prokazuje jak touto náhradní „nulovou”
jízdenkou, tak současně i platným jízdním dokladem
pro zamýšlenou cestu vlakem ČD.
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Průkazka pro zaměstnance dopravců PID
Platí v pásmech P, 0, B mimo vlaky rubová strana

Zaměstnanecké, stálé a smluvní jízdní doklady
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Průkazka příslušníka Policie ČR
Platí pouze pro pracovníky KŘP hl. m. Prahy

Platí pouze v Praze (pásma P+O+B), a to včetně vlaků rubová strana



Smluvní jízdní doklad

Kongresový jízdní doklad

rubová strana

Zaměstnanecké, stálé a smluvní jízdní doklady

!! Text a barva na jednotlivých jízdních dokladech se může lišit
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!! Tyto jízdní doklady neplatí ve vlacích



rubová strana

Drážní dozor (omezen místně)

Drážní dozor

Kontrolní průkazy
Státní dozor
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rubová strana

Drážní dozor (omezen místně)

Státní dozor
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rubová stranaSlužební průkaz přepravní kontroly

Kontrolní odznak

Doklad o zaplacení přirážky
(”pokuty”)

Přepravní kontrola Dopravního podniku hl. m. Prahy

Přepravní kontrolor vybavený tímto odznakem má na základě smlouvy právo
kontrolovat dodržování Smluvních přepravních podmínek PID a Tarifu PID v celé
síti Pražské integrované dopravy s výjimkou ČD.

Doklad o zaplacení přirážky
platební kartou (”pokuty”)
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Průkaz kontrolora od organizátora dopravy
(nový vzor)

Kontrolní průkaz organizátora
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jméno a příjmení

Jméno
Příjmení

číslo průkazu

000
platí do konce roku

RRRR

kontrola

vydáno dne

DD/MM/RRRR
fo

to
gr

afi
e

Služební průkaz systému PID. T +420 234 704 511

ředitel ROPID

ředitel IDSK

Tento průkaz opravňuje

• ke kontrolám provozu MHD 
a regionální hromadné 
dopravy osob

• ke kontrolám řidičů  
ve vozidlech dopravce

• k ostatním kontrolám 
uvedeným ve smlouvě

• k provádění přepravních 
průzkumů veřejné hromadné 
dopravy ve vozidlech 
dopravce a v odbavovacích 
prostorách metra

• k měření standardů kvality  
ve vozidlech dopravce

• k bezplatné přepravě 
v prostředcích PID po dobu 
prováděné kontrolní činnosti

razítko, podpis

razítko, podpis

Průkaz kontrolora od organizátora dopravy
(starý vzor) rubová strana

rubová strana



Přepravní průzkum organizátora
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Průkaz pro přepravní průzkum
(nový vzor)

Průkaz pro přepravní průzkum
(starý vzor) rubová strana

rubová strana

jméno a příjmení

Jméno
Příjmení

číslo průkazu

000
platí do konce roku

RRRR

průzkum

vydáno dne

DD/MM/RRRR
fo

to
gr

afi
e

Služební průkaz systému PID. T +420 234 704 511

ředitel ROPID

ředitel IDSK

Tento průkaz opravňuje

k provádění přepravních průzkumů veřejné hromadné dopravy
ve vozidlech dopravce, v odbavovacích prostorách metra
a lanové dráhy

k měření standardů kvality ve vozidlech dopravce

k bezplatné přepravě v prostředcích PID po dobu provádění
přepravních průzkmů

razítko, podpis

razítko, podpis



poznámky:



revize:

18. 1. 2022
vyměněn vzor jízdenky placené z elektronické peněženky (str. 14)



Vzorník
jízdních dokladů
a průkazů PID
srpen 2021

Verze:   18. ledna 2022
Zpracoval:   Martin Pavlů
Vydaly:   ROPID & IDSK

NEPRODEJNÉ
pouze pro služební potřebu
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