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I. Preambule 

Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje (dále jen „TARIF IDZK“) je vyhlášen v souladu s aktuálním 
Výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

 

II. Úvodní ustanovení 

Integrovaná doprava Zlínského kraje (dále jen „IDZK“) je systém zajišťování dopravní obslužnos� na území 
Zlínského kraje. 

Tarif IDZK stanoví způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek na autobusových linkách 
zařazených do IDZK, dále v osobních a spěšných vlacích a vyjmenovaných vlacích vyšších kategorií dopravce 
České dráhy, a.s., osobní vlaky ARRIVA vlaky na tarifně integrovaných železničních úsecích (Seznam linek 
zařazených do IDZK je uveden v příloze SPP IDZK). 

Koordinátorem Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK a zpracovatelem Tarifu IDZK je společnost 
Koordinátor veřejné dopravy s.r.o., Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín (dále jen „KOVED“). 

 

Seznam dopravců zapojených do IDZK: 

• ARRIVA autobusy a.s. - Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště 
• Z-Group bus a.s. - třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 
• Transdev Morava s.r.o. – Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
• TQM – holding s.r.o. - Těšínská 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava 
• ARRIVA vlaky s.r.o. - Křižíkova 148/34, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00 
• České dráhy, a.s. - Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

 
• ČSAD Frýdek – Místek a. s. - Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
• ČSAD Havířov a. s. - U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov 
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III. Základní pojmy 

1. IDZK je Integrovaná doprava Zlínského kraje provozovaná na celém území Zlínského kraje a na 
mezikrajských linkách stanovených v příloze SPP. 

2. Tarif IDZK utváří jednotný soubor ceníků jízdného a pravidel. Je kombinací časového, 
kilometrického a územního tarifu a je přestupní při splnění stanovených pravidel pro přestupní 
jízdenku. 

3. SPP jsou Smluvní přepravní podmínky IDZK. 

4. Zetka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná u všech dopravců zajišťujících veřejnou 
osobní dopravu v rámci IDZK vydávaná koordinátorem KOVED a také uznávaná u všech dopravců 
zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci ODIS. 

5. ODISka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná u všech dopravců zajišťujících veřejnou 
osobní dopravu v rámci ODIS a také uznávaná u všech dopravců zajišťujících veřejnou osobní 
dopravu v rámci IDZK. Z pohledu struktury karty a možnos� jejího použi� je karta Zetka zcela 
shodná s kartou ODISka pokud není uvedeno jinak, pla� tedy pro kartu ODISka shodné podmínky 
jako pro kartu Zetka. 

6. Bezkontaktní bankovní platební karta (dále jen „BPK“) VISA a Mastercard je platební prostředek 
určený k bezhotovostním platbám. Bezkontaktní platební karta existuje v různých podobách – plast, 
nositelná elektronika, emulovaná platební karta, včetně karet tokenizovaných do mobilních 
peněženek dle MDES a VTS standardů). 

7. Elektronická peněženka (dále jen „EP“) je stav tzv. elektronických peněz zaznamenaných do pamě� 
bezkontaktní čipové karty Zetka a ODISka. 

8. Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Jízdným se v dalším rozumí i cena za přepravu zavazadel a 
psů. Soubor ceníků jízdného IDZK je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součás� Tarifu IDZK. 

9. Jízdné se rozděluje na: 

• jednotlivé – REGION,  
• jednotlivé MĚSTO (ode dne vyhlášení), 
• časové – krátkodobé a dlouhodobé, 
• bezplatné, 
• přepravu zavazadel, 

a prokazuje se jízdními doklady, které mohou být: 

• jednotlivá jízdenka REGION, 
• jednotlivá jízdenka MĚSTO (ode dne vyhlášení), 
• dlouhodobá časová jízdenka, 
• jízdenka za přepravu zavazadel, kol a živých zvířat, 
• průkaz pro bezplatnou přepravu. 

10. Nosiči jízdenek jsou: 

• čipová karta Zetka (dále též „Zetka“),  
• čipová karta ODISka (dále též „ODISka“),  
• papírový doklad. 
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11. Elektronická jízdenka je jízdenka zapsaná do pamě� čipové karty Zetka/ODISka. 

12. Nepřestupní jízdenka opravňuje v rozsahu své platnos� k jedné jízdě v dopravním prostředku na 
jedné lince a spoji zahrnutém do IDZK. 

13. Přestupní jízdenka opravňuje v rozsahu své platnos� k jízdě na linkách a spojích zahrnutých do IDZK 
s možnos� přestupu mezi dopravci zahrnutými do IDZK (při dodržení časové a územní platnos� 
jízdenky). 

14. Časová jízdenka opravňuje v rozsahu své platnos� k libovolnému počtu jízd a přestupů v 
dopravních prostředcích u vybraných dopravců. 

15. Zvýhodněné jízdné je buď jízdné zlevněné, jež uplatňuje cestující z důvodu svého věku, nebo také 
jízdné přestupní, časové či bezplatné. 

16. Základní sazba (dále jen „ZS“) je částka jednotná pro celé území IDZK. ZS je jednou ze dvou složek 
ceny jednotlivé jízdenky. 

17. Tarifní kilometr (dále jen „TK“) je základní jednotka pro výpočet ceny jednotlivé jízdenky. Cena za 
počet TK uvedených v jízdním řádu, je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky. 

18. Tarifní oblas� zahrnují jednu nebo více tarifních zón. Vzájemně se odlišují některými tarifními 
podmínkami a cenami jízdného v závislos� na rozhodnu� krajské nebo místní samosprávy. 

18.1. Tarifní oblast MĚSTO zahrnuje území města nebo města a jeho nejbližšího okolí: Holešov, 
Kroměříž, Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Vizovice–Slušovice, Vse�n, Zlín a Zlín-Malenovice. 

18.2. Tarifní oblast REGION – zahrnuje území všech ostatních TZ, které nejsou uvedeny v bodě 
18.1. tohoto článku. 

19. Tarifní zóny (dále jen TZ) jsou územně ohraničené oblas� s autobusovými/železničními 
zastávkami/stanicemi a zastávkami MHD, ve kterých jsou provozovány linky, spoje a vlaky IDZK.  TZ 
jsou rozhodné k vymezení časové a územní platnos� jízdního dokladu. Pro potřeby tarifu jsou zóny 
označeny maximálně třímístnými arabskými čísly. 

20. TZ spolu s tarifními oblastmi tvoří Tarifní mapu IDZK, která je uvedena v Příloze č. 2 – Tarifní mapa 
IDZK a je nedílnou součás� Tarifu IDZK. 

21. Hranice zóny je vymezena převážně hraničními zastávkami. Hraniční zastávka slouží pro dojezd 
z předchozí zóny bez započtení ceny zóny následující a opačně. V případě, že nejsou hraniční 
zastávky definovány, je hranice zóny vedena v úseku mezi poslední zastávkou dané zóny a první 
zastávkou následující zóny. 

22. Přestupní čas (dále jen „PČ“) je doba, po kterou je možno přestupovat. 

23. Linky, na které se vztahuje Tarif IDZK, jsou uvedeny v Seznamu linek zařazených do IDZK v Příloze č. 
3 – Seznam linek zařazených do IDZK. 

24. MHD je městská hromadná doprava. 

25. VLD je veřejná linková doprava a je zajišťována těmito dopravci:  

• ARRIVA autobusy a.s. (dále AA), 

• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. (ČSAD UH), 
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• TQM – holding s.r.o. (dále TQM), 

• Transdev Morava s.r.o. (dále TM), 

• Z-Group bus a.s. (dále ZGB), 

• ČSAD Frýdek – Místek a. s., 

• ČSAD Havířov a. s.. 

26. ŽD je železniční doprava a je zajišťována těmito dopravci: 

• ARRIVA vlaky s.r.o. (dále AV), 

• České dráhy, a.s. (dále ČD). 

27. Profil na kartě – určuje na jaký druh jízdného má cestující nárok. Nárok na zlevněné jízdné cestující 
prokazuje doklady uvedenými v kap. VIII. 
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IV. Tarifní pravidla  

1. V rámci IDZK je uplatněn pro Jednotlivé jízdné kilometrický tarif (ve VLD i ŽD). 
 
V rámci IDZK je uplatněn pro Dlouhodobé jízdné zónový tarif (ve VLD i ŽD). 
 

2. Cestující ve VLD je na jednotlivou jízdu odbaven: 
 a) papírovou nepřestupní jízdenkou platnou na spoj (v takovém případě nemá možnost využít 
zvýhodněný přestup) nebo  
b) elektronickou jednotlivou jízdenkou na BČK, se kterou má možnost využít zvýhodněný přestup v 
kilometrickém tarifu v návazném spoji po přestupu (VLD-VLD, VLD-ŽD, ŽD-VLD) v rámci PČ. 
Zvýhodněný přestup je definován v kap. V. čl. 1 odst. 1.1. písm. b). 
 

3. Cestující v ŽD je na jednotlivou jízdu odbaven: 
 a) papírovou nepřestupní jízdenkou platnou na spoj (v takovém případě nemá možnost využít 
zvýhodněný přestup) *(2) nebo  
b) elektronickou jednotlivou jízdenkou na BČK, se kterou má možnost využít zvýhodněný přestup v 
kilometrickém tarifu v návazném spoji po přestupu (ŽD-ŽD, VLD-ŽD, ŽD-VLD) v rámci PČ. 
Zvýhodněný přestup je definován v kap. V. čl. 1 odst. 1.1. písm. b). 
 
*(2) Jednorázové Jednotlivé jízdenky (papírové i elektronické) vydané železničními dopravci jsou pouze v rámci sítě IDZK 
železničních dopravců přestupné (pouze ŽD-ŽD), tj. lze zakoupit Jednotlivou jízdenku na celou zamýšlenou cestu po 
železniční sí� v IDZK. 
 
U železničních dopravců pla� jízdenky pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a 
vyhlášených rychlíků, a mimo území Zlínského kraje pla� též: 

- na tra� 303 v úseku Kroměříž – Koje�n, 
- na tra� 330 v úseku Nedakonice – Moravský Písek, 
- na tra� 340 v úseku Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou. 

 

Ve stejné územní platnos� pla� základní a zlevněné jízdné ve 2. vozové třídě vlaků dálkové dopravy 
kategorie R a Ex dopravce České dráhy, a.s. těchto relací: 

- R 13 – Olomouc – Břeclav – Brno (platnost mezi stanicemi Hulín – Otrokovice – Staré Město 
– Moravský Písek), 

- R 18 – Praha – Olomouc – Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín (platnost mezi stanicemi 
Hulín – Otrokovice – Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín), 

- Ex 2 Praha – Vse�n – Púchov (platnost mezi stanicemi Valašské Meziříčí – Vse�n – Horní 
Lideč). 
 

4. V aplikaci Můj vlak a e-shopu společnosti České dráhy, a.s. je možné zakoupit jednotlivou jízdenku, 
která je platná na celou trasu a je uznávána pouze v zaintegrovaných vlacích dopravců České dráhy, 
a.s. a ARRIVA vlaky s.r.o. 
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V. Druhy jízdného 

 

1. Jednorázové jízdné 

1.1. Jednotlivé jízdenky REGION 

Jednotlivé jízdenky jsou vydávány pro jízdy: 

- v rámci tarifní oblas� REGION, 
- mezi tarifními oblastmi REGION a MĚSTO nebo MĚSTO a MĚSTO (tj. mezi dvěma 

různými tarifními oblastmi MĚSTO). 

Jízdenky jsou vydávány ve formě: 

a) elektronických jízdenek 
- určených pro jednotlivou jízdu, 
- hrazených z EP Zetky i ODISky, 
- opravňující majitele Zetky i ODISky ke zvýhodněnému přestupu v době do 30 

minut od času příjezdu do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního 
řádu (čas na přestup je zapsán na kartu s přihlédnu�m ke zpoždění v době 
nástupu), 

- zvýhodněný přestup lze využít na všech linkách zařazených do IDZK, 
- zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny jízdenky o výši základní sazby 

(ZS) v navazujícím spoji, 
b) papírových jízdenek – nepřestupních 

- určených pro jednotlivou jízdu, 
- hrazených v hotovos�, platební kartou a také přes Google Pay a Apple Pay. 

Jednotlivé jízdenky REGION pla� a jsou vydávány ve vozidlech příměstské autobusové dopravy 
z odbavovacích zařízení u řidičů nebo prodejních zařízeních ČD a AV dle úsekové vzdálenos�, a 
to z nástupní do výstupní zastávky nebo cílové stanice. 

Jízdenku u ČD a AV si cestující zakoupí u pokladní přepážky v nástupní stanici, v případě, že v 
nástupní stanici není zřízena pokladní přepážka nebo je u použitého vlaku uzavřena, pak u 
vlakového doprovodu. 

Pokud ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavování cestujících (v jízdním řádu Českých 
drah jsou označeny příslušným symbolem) není při nástupu v neobsazené stanici nebo ve 
stanici s uzavřenou pokladní přepážkou možno zakoupit jednotlivou jízdenku REGION v 
jízdenkovém automatu, požádá cestující bezprostředně po nástupu o její vydání 
strojvedoucího. 

Jestliže si cestující zakoupí jednotlivou jízdenku ze stanice s otevřenou pokladní přepážkou u 
vlakového doprovodu, je povinen uhradit přirážku dle smluvních přepravních podmínek 
příslušného dopravce. Manipulační přirážka se výjimečně neúčtuje cestujícímu ve stanici s 
otevřenou pokladní přepážkou: 
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a) při zakoupení jednotlivé jízdenky REGION až ve vlaku při navazování jízdenky IDZK (na 
jízdenku jiného tarifu), pokud jede cestující z nástupní stanice mimo území IDZK, 

b) při navazování jednotlivé jízdenky REGION na jízdní doklad IDZK při přestupu z vlaku 
jiného železničního dopravce, 

c) při zakoupení jednotlivého jízdného REGION prostřednictvím samoobslužného 
terminálu. 

Cena jednotlivého jízdného je dána součtem ZS a příslušného násobku ceny za každý TK (při 
výpočtu ceny zlevněného jízdného je cena za TK násobená procentuální výší jízdného 
nárokované slevy), cena jednotlivého jízdného je zaokrouhlena dolů na celé Kč. 

U ČD a AV pla� na linkách dle Přílohy tarifu č. 3 – Seznam linek zařazených do IDZK. 

Jízdné ve vlacích ČD se případně dále řídí tarifními podmínkami dopravce a cenami jízdného 
vyhlášenými dopravcem. 

 

1.2. Jednotlivé jízdenky MĚSTO – ode dne vyhlášení 

Jízdenky jsou vydávány pro jízdy: 

- uvnitř tarifních zón MĚSTO,  
- při souběhu TZ MĚSTO a TZ REGION je v případě jednotlivého jízdného upřednostněn 

tarif MĚSTO. 

1.3. Kyvadlové jízdné 

Je vydáváno pouze v papírové formě a pla� jen v termínech a úsecích, ve kterých jsou vedeny také 
posilové spoje na autobusových linkách IDZK ve formě kyvadlové dopravy stanovené 
koordinátorem veřejné dopravy. Při souběhu tarifu Kyvadlové jízdné a jednotlivé jízdné REGION je 
v případě jednorázového jízdného upřednostněn tarif Kyvadlové jízdné. 

 

2. 24hodinové jízdné – ode dne vyhlášení 

2.1. 24hodinová jízdenka celosíťová 
Je časově omezená přestupní jízdenka a je vydávána pro jízdy: 

- v celé sí� IDZK. 

Je vydávána ve formě: 

a) papírové jízdenky, 
b) elektronické jízdenky. 
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3. Dlouhodobé časové jízdné 

Jízdné je vydávané ve formě elektronických jízdenek platných u všech dopravců v IDZK: 

• v plném sor�mentu: 
- v e-shopu na adrese www.idzetka.cz 
- zakoupených v Informačních kancelářích dopravců v Uherském Hradiš�, 

Uherském Brodě, Luhačovicích, Slavičíně, Valašských Kloboucích, Vse�ně, 
Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Zlíně, Kroměříži, Bystřici pod 
Hostýnem a Holešově, 

- u smluvních prodejců v Brumově-Bylnici, Karolince, 
- ve stanicích u pokladní přepážky dopravců ČD a AV na území IDZK. 

 

V případě zakoupení dlouhodobé časové jízdenky nebo nabi� EP přes e-shop je možné cestovat 
všemi spoji až po nahrání DČJ nebo EP na Zetku/ODISku. Nahrání na Zetku/ODISku je 
garantováno do 24 hodin od zakoupení jízdenky. 

Nahrání může být provedeno: 

- na přepážkách jednotlivých Informačních kanceláří dopravců, 
- u smluvních prodejců, 
- přes zařízení určené k prodeji a ke kontrole ve vozech AA, ČSAD BUS UH, TM, 

TQM a ZGB, 
- přes přenosné osobní pokladny vlakového doprovodu AV a ČD. 

Pravidla užívání dlouhodobého časového jízdného 

Při zakoupení nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky je cestující povinen vždy předložit Zetku, ke které 
požaduje zakoupení jízdenky. 

Platnost dané TZ začíná a končí v hraniční zastávce příslušné TZ. V případě, že nejsou hraniční zastávky 
definovány, končí platnost, pokud není uvedeno jinak, dané TZ v poslední zastávce příslušné TZ. TZ musí být 
zakoupena i v případě, kdy linka nemá v dané TZ zastávku a TZ pouze projíždí. 

V případě zakoupení 10 a více TZ se jedná o tzv. „celosíťovou“ časovou jízdenku platnou ve všech tarifních 
zónách IDZK. 

Platnost dlouhodobé časové jízdenky nahrané na kartě Zetka/ODISka nesmí přesáhnout 29 dnů od 
ukončení platnos� nároku na zvýhodněné jízdné. Dlouhodobou časovou jízdenku přesahující svou platnos� 
platnost slevového profilu o víc jak 29 dnů není možno na Zetku vydat. 

Dlouhodobé časové jízdné v tarifních oblastech MĚSTO se případně dále řídí tarifními podmínkami 
dopravce a cenami jízdného vyhlášenými dopravcem. 

 

  

http://www.idzetka.cz/
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VI. Uplatnění nároku na zvýhodněné jízdné 

 

Nárok na zvýhodněné jízdné dle tohoto dokumentu se prokazuje: 

• kartou Zetka/ODISka s nahraným platným profilem. Podmínky pořízení a využívání Zetky řeší 
dokument „Návod pro používání Zetky“, který je k nalezení na webových stránkách 
https://www.idzetka.cz/Home/DocumentZetka, 

 
• celostátně platným žákovským, resp. studentským průkazem vydaným na základě Výměru 

Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a to „Žákovský 
průkaz 15-26 let“ nebo „Studentský průkaz 18-26 let“. Podmínky vydání celostátně platných 
průkazů řeší kap. VIII. čl. 1. 

Ceny karty Zetka se řídí platným ceníkem vydavatele.  

Ceny průkazů určují jednotliví dopravci. 

 

Druhy jízdného podle Tarifu IDZK pla�cí na celém území IDZK: 

1. Obyčejné jízdné  

Obyčejné jízdné je jízdné, za které se přepravují cestující, kteří neprokážou nárok na použi� zvláštního nebo 
zlevněného jízdného dle tohoto Tarifu IDZK.  

 

2. Zlevněné jízdné – nařízené slevy 

Uvedené podmínky jsou určeny pro vybrané kategorie cestujících ve věku od 6 let do dovršení 26 let věku a 
občanů starších 65 let, kteří mají nárok na využi� zvýhodněného jízdného se slevou 50 % resp. nárok na 
zlevněné jízdné ve výši 50 % obyčejného (plného) jízdného dle platného cenového výměru MF. Tyto 
podmínky prokazování nároku na slevu jsou platné jak pro jednotlivé jízdenky, krátkodobé, tak dlouhodobé 
časové jízdenky. Tarifní oblas� a druhy jízdného, kterých se týkají tyto podmínky, jsou uvedeny v čl. XII. 
(Ustanovení společná a závěrečná) tohoto dokumentu. 

Za toto jízdné se přepravují kategorie cestujících: 

a) cestující ve věku od 6 do 15 let, 

b) žáci a studen� od 15 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole, nebo se soustavně připravují na 
budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v 
denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem postaveno na 
roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí, 

c) cestující starší 65 let, 

d) osoby invalidní ve III. stupni invalidity 

https://www.idzetka.cz/Home/DocumentZetka
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Pro cestující, kteří mají nárok na slevu a využi� zvýhodněných jízdenek, pla�, že: 

a) cestující do 15 let věku nárok na slevu neprokazují, 

b) pro cestující ve věku od 15 let do dovršení 18 let věku je pro běžné odbavení postačující 
předložení platné Zetky/ODISky. V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem 
Ministerstva dopravy ČR nebo při zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovos� nebo 
BPK musí cestující prokázat nárok na slevu předložením úředně vydaného platného osobního 
dokladu s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), 
Celostátního žákovského průkazu nebo průkazu ISIC, 

c) pro cestující ve věku od 18 let do dovršení 26 let věku je pro běžné odbavení postačující 
předložení platné Zetky/ODISky. V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem 
Ministerstva dopravy ČR nebo při zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovos� nebo 
BPK musí cestující prokázat nárok na slevu předložením platného žákovského, resp. studentského 
průkazu nebo platného průkazu ISIC. Toto pla� i pro všechny zahraniční studenty, 

d) pro cestující starší 65 let věku je pro běžné odbavení postačující předložení platné Zetky/ODISky. V 
případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem Ministerstva dopravy ČR nebo při 
zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovos� nebo BPK musí cestující prokázat nárok na 
slevu předložením úředně vydaného platného osobního dokladu s fotografií, jménem, příjmením 
a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky pla� „seniorská“ 
sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie. 

e) pro osoby invalidní ve tře�m stupni je pro běžné odbavení postačující předložení platné 
Zetky/ODISky. V případě přepravní kontroly nebo kontroly pracovníkem Ministerstva dopravy ČR 
nebo při zakoupení jednotlivého jízdného hrazeného v hotovos� nebo BPK se nárok na zlevněné 
(zvláštní) jízdné prokazuje „Potvrzením pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve tře�m stupni“ 
vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným iden�fikačním 
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení 
a datum narození cestujícího. Další podmínky stanoví Cenový výměr Ministerstva financí ČR. 

Obecně pla�, že cestující od 15 let do dovršení 26 let věku a cestující starší 65 let věku jsou povinni pro 
prokázání nároku na slevu mít u sebe vždy alespoň jeden z výše uvedených dokladů pro danou kategorii a 
na žádost pověřené osoby se jím prokázat. Neprokáže-li se cestující při kontrole nároku na slevu jedním z 
příslušných dokladů, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho 
plynoucími. 

Pro cestující od 15 let do dovršení 18 let věku pla�, že průkaz nebo průkaz ISIC nemusí být platné (mohou 
být využity průkazy z předchozích let, respek�ve ISIC průkazy bez aktuální validační známky), slouží pouze 
pro iden�fikaci věku cestujícího. Fotografie uvedená v žákovském nebo ISIC průkazu musí však odpovídat 
aktuální podobě cestujícího a průkaz musí být také vždy ověřen dopravcem. 
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3. Zlevněné jízdné v maximální výši 25 % obyčejného jízdného 

K prokázání nároku na zlevněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: 

• Zetku/ODISku s nahraným platným profilem na základě, kterého vzniká nárok na zlevněné jízdné, 
• průkaz ZTP, ZTP/P. 

 

Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P: za toto jízdné se přepravuje kategorie osob těžce pos�žených na zdraví, 
kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů *(1) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně a jsou proto 
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nárok na toto jízdné se prokazuje �mto průkazem vydaným příslušným 
úřadem práce (viz Příloha č. 6 – Vzory průkazů na slevu). 

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě 
nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodicí pes, 

b) bezplatnou přepravu vozíku pro invalidy, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku pro dě�, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 

d) bezplatnou přepravu tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP 
nebo ZTP/P. 

*(1) Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

4. Zlevněné jízdné v maximální výši 50 % obyčejného jízdného 

K prokázání nároku na zlevněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: 

• Průkaz pro rodiče nebo soudem ustanovené opatrovníky dě� umístěných v ústavech. 

Za toto jízdné se přepravují kategorie cestujících: 

„rodiče“, tj. rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dě� zdravotně pos�žených, 
umístěných trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) v zařízení v působnos� Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem 
nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 
Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. 
Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě 
umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě dopravce svou 
totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě 
oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. 
Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu, při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je 
uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční cesta 
musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 
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VII. Bezplatná přeprava 

Bezplatně se přepravují: 

a) dě� do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), není nutné se prokazovat žádným 
jízdním dokladem, dítě musí být vždy doprovázeno osobou starší 10 let, 

b) průvodci držitele průkazu ZTP/P vydaného orgánem České republiky včetně asistenčního nebo 
vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P dítě, 

c) osoby vybavené pověřením ke kontrole nebo kontrolním průkazem, 

d) pracovníci Drážní inspekce nebo Drážního úřadu vykonávající státní dozor ve věcech drah, a to v 
souladu s příslušným ustanovením zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění, 

e) policisté ve službě, a to v souladu s § 42, odstavcem 5, zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České 
republiky v platném znění, 

f) asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou. 

 

Bezplatně se dále přepravuje: 

g) kočárek pro spolucestující dítě, 

h) vozík pro invalidy, s nímž cestuje držitel průkazu ZTP a ZTP/P, 

i) ruční zavazadla, kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru 20 x 30 x 50 cm 
nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka 
nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umís�t pod 
sedadlo, 

j) jeden pár lyží včetně lyžařských holí v obalu, snowboard, sáně, boby, skládací koloběžka o délce do 
150 cm a hmotnos� do 15 kg a dětské odrážedlo, 

k) malá živá zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem, 

l) jedna nákupní taška na kolečkách o rozměrech maximálně 105 x 55 x 45 cm. 
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VIII. Průkazy na slevu 

 

1. Žákovský, resp. studentský průkaz 

Platný „Žákovský průkaz 15-26 let“ nebo „Studentský průkaz 18-26 let“ (dále jen „průkazy“) se mezi 
dopravci vzájemně uznávají bez ohledu na to, který dopravce průkaz ověřil razítkem. Platný průkaz se 
předkládá vždy při kontrole jízdních dokladů pověřeným pracovníkem a také v případě zakupování 
jednotlivého jízdného s nárokem na slevu 50 % z ceny obyčejného (plného) jízdného dle platného CV MF v 
případě, kdy cestující nevlastní kartu Zetka/ODISka. 

Průkaz pla� od začátku školního roku do 30.9. následujícího školního roku, nebo po dobu trvání 
akademického roku. Období platnos� vyznačí na průkaze škola. 

V případě, že je průkaz použit k prokázání věku cestujícího v kategorii od 15 do 18 let, je možné jej použít k 
prokázání věku (nikoliv statutu studenta) až do 18 let a jeho platnost v tomto případě není omezena na 
školní rok. 

Platnost slevy z jízdného bude uznávána do doby platnos� uvedené na průkazu nebo do dne 
předcházejícího dni 26. narozenin. 

Průkaz bude ověřen na základě předložení: 

a) řádně vyplněného a školou potvrzeného průkazu, jehož před�sk je možné vyzvednout v prodejnách 
jízdních dokladů, 

b) průkazové fotografie na fotografickém papíře formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě 
žadatele, 

c) platného osobního dokladu žadatele vydaného příslušným správním úřadem (občanský průkaz, 
cestovní pas). 

Průkaz musí obsahovat tyto základní údaje: 

a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii, 

b) název a místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu, 

c) platnost (školní/akademický rok). U studentů starších 18 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden 
školní rok/akademický rok. 

V případě, že držitel navštěvuje střední či vysokou školu v zahraničí, předkládá dále Rozhodnu� Ministerstva 
školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na středních/vysokých školách v ČR. 

Dopravce ověří správnost vyplněných osobních údajů porovnáním s údaji uvedenými v platném osobním 
dokladu (občanský průkaz, cestovní pas). Dopravce po ověření správnos� údajů průkaz opatří razítkem, 
podpisem oprávněné osoby a opatří průkaz průhlednou holografickou destruk�vní fólií (v levém dolním 
rohu fotografie) a přelepí lícovou stranu samolepícím š�tkem. 

Cenu za ověření žákovského průkazu určují jednotliví dopravci. 
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2. Dě� od 6 do 15 let 

K prokázání nároku na zvýhodněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: 

• Zetku/ODISKu s nahraným profilem „Dítě 6-15“ (platnos� profilů končí dnem předcházejícím dni 15. 
narozenin) při odbavení s elektronickým jízdným. 

V případě odbavení na jednotlivé jízdné s platbou v hotovos� nárok na slevu neprokazují. 

 

3. Žáci a studen� od 15-26 let 

K prokázání nároku na zvýhodněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: 

• Zetku/ODISku s nahraným profilem „Student 15-26“ (platnos� profilu končí dnem předcházejícím 
dni 26. narozenin). 

Po dovršení 15 let věku bude u žáků a studentů nastaven slevový profil do dne předcházejícímu 18 let věku 
bez nutnos� dokládání potvrzení o studiu. Po dovršení 18 let věku je nutné předkládat originál potvrzení o 
studiu na každý školní/akademický rok, tzn., že slevový profil bude prodloužen vždy na jeden 
školní/akademický rok, a to do 30. 9. následujícího roku. Jako platný doklad o studiu může být také 
předložen platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC. Platnost průkazů přitom musí pokrývat celý 
školní/akademický rok, maximálně však do 26. narozenin. 

• Žákovský průkaz vydaný na základě Výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami, a to „Žákovský průkaz 15–26 let“ nebo „Studentský průkaz 18–26 let“. Žákovský průkaz se 
předkládá vždy v případě odbavení na jednotlivé jízdné placené v hotovos� nebo BPK. Dále pak 
vždy při přepravní kontrole, kdy je určen jako doklad k prokázání nároku na slevu. 

Nárok na toto jízdné vzniká za podmínek stanovených v kap. VI. čl. 2. 

4. Osoby invalidní ve tře�m stupni 

K prokázání nároku na zvýhodněné jízdné dle tohoto bodu je nutné předložit: 

• Zetku/ODISku s nahraným profilem „Důchodce invalidní“ 

• Potvrzení pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve tře�m stupni“ vydané Českou správou 
sociálního zabezpečení a úředně vydaný platný iden�fikační osobní doklad, který obsahuje 
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího. Další 
podmínky stanoví Cenový výměr Ministerstva financí ČR. 
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IX. Přeprava zavazadel, živých zvířat, kočárků a kol 

Podmínky přepravy zavazadel, živých zvířat, kočárků, jízdních kol a věcí vyloučených z přepravy určují 
„Smluvní přepravní podmínky IDZK“. 

Pro přepravu zavazadel pla� ceny uvedené v Příloze tarifu č. 1 - Ceník IDZK, která je nedílnou součás� Tarifu 
IDZK. 

Přeprava psů a ostatních zvířat je zpoplatněna cenou jednorázové jízdenky za dovozné. 

Přeprava zavazadel ve vlacích ČD a AV se řídí také tarify a smluvními přepravními podmínkami příslušných 
dopravců. 

X. Vrácení jízdného 

Právo na vrácení zaplaceného jízdného se může uplatnit pouze za nevyužitou nebo jen částečně využitou 
dlouhodobou časovou jízdenku z důvodů, které jsou na straně cestujícího. Finanční částku za nevyužité 
nebo jen částečně využité jízdné je možné vypla�t pouze držiteli Zetky (případně zákonnému zástupci). 

Podmínky vrácení jízdného: 

• v případě elektronického jízdného se provádí na základě předložení Zetky a osobního dokladu 
vydaného příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), 

• v případě nárokování vrácení nevyužitého nebo částečně nevyužitého jízdného u dopravce ČD, musí 
být předložen i doklad o zaplacení, 

• v případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalos�, bude jízdné vráceno na základě 
soudního rozhodnu� o pozůstalos�, a to od data úmr�, 

• vrací se poměrná část jízdného, a to ode dne následujícího po uplatnění práva na vrácení, jízdné 
nelze vracet zpětně, princip je popsán v SPP IDZK, 

• cestující vyloučený z přepravy nemá nárok na vrácení jízdného. 

Za vrácení jízdného si dopravce účtuje manipulační poplatek ve výši 100,-Kč, a to za každou vrácenou 
jízdenku. V případě uplatnění práva na vrácení jízdného z pozůstalos� nebude manipulační poplatek 
účtován. 

 

Cestující mohou nárokovat vrácení na jakémkoli předprodejním místě dopravce a u smluvních prodejců. 

Kontaktní místa, kde lze uplatnit vrácení jízdného: 

• Uherské Hradiště, Velehradská třída 1311 (prodej jízdného jménem ČSAD UH) 

• Uherský Brod, Pod Valy 1046 (prodej jízdného jménem ČSAD UH) 

• Luhačovice, Nádražní 258 (prodej jízdného jménem ARRIVA vlaky) 

• Slavičín, Mlado�cké nábřeží 849 (prodej jízdného jménem ČSAD UH) 

• Valašské Klobouky, Masarykovo náměs� 103 (prodej jízdného jménem ČSAD UH) 
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• Vse�n, Nádražní 649 (prodej jízdného jménem ARRIVA vlaky) 

• Valašské Meziříčí, Mostní 55/23 (prodej jízdného jménem TQM) 

• Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 1025 (prodej jízdného jménem TQM) 

• Zlín, Trávník 4402 (prodej jízdného jménem ARRIVA autobusy) 

• Kroměříž, Nádražní 3553/16 (prodej jízdného jménem ZGB) 

• Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 213 (prodej jízdného jménem ZGB) 

• Holešov, Nádražní 1218 (prodej jízdného jménem ZGB) 

• Brumov-Bylnice, Podzámčí 861 (Městské muzeum a Turis�cké informační centrum Brumov-Bylnice) 

• Karolinka, Nábřežní 545 (Informační centrum Karolinka) 

 

Postup v případě ztráty, poškození, blokaci či odblokování Zetky řeší „Návod pro využívání Zetky“, popř. 
Podmínky pro vydávání a využívání Zetky dostupné na htps://idzetka.cz/Home/DocumentZetka. 

 

Reklamace Zetky řeší stanovený soubor pravidel pro uplatnění reklamací Zetky „Reklamační řád Zetky“ 
uvedený na: htps://www.idzetka.cz/Home/DocumentZetka. 

XI. Tarifní výjimky 

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Biskupice, rozc.0.2 - Luhačovice, aut.st. - Biskupice, 
rozc.0.2 nebude závlek �mto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného, v případě časového 
jízdného není nutné pla�t za průjezd zónou 495 (TZ). 

Linka 802181 - Uherské Hradiště-Topolná-Otrokovice-Zlín - Cestujícím tranzitujícím přes zastávku 
Otrokovice,žel.st. v případě časového jízdného není nutné pla�t za projíždějící zónu 410 (TZ Otrokovice). 

Další tarifní výjimky a opatření jsou popsána v samostatné Příloze č. 4 – Tarifní výjimky a opatření. 

Mimořádné Tarifní výjimky a opatření jsou vždy uvedeny v jízdním řádu. 

XII. Dočasná ustanovení 

  

https://idzetka.cz/Home/DocumentZetka
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XIII. Ustanovení společná a závěrečná 

1. Vztahy vznikající v rámci systému IDZK mezi dopravcem a cestujícím, kromě cenových vztahů, které 
upravuje tento Tarif IDZK, jsou uvedeny v úplném znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu a dopravce je vydává, 
včetně místních úprav, jako „Smluvní přepravní podmínky systému IDZK“. 

2. Zlevněné jízdné dle kapitoly VI. čl. 2 pla� pro tarifní zóny REGION, pro tarifní zóny MĚSTO pla� jen 
na linkách zařazených do IDZK. V Tarifu IDZK se slevy týkají těchto druhů jízdného: 

• jednotlivé jízdné REGION, 

• dlouhodobé časové jízdné REGION, 

• dlouhodobé časové jízdné IDZK – celosíťové. 

3. Povinnos� cestujícího je při převze� jakékoli jízdenky přesvědčit se a zkontrolovat, zda mu byla 
vydána podle jeho požadavků. V případě nesouhlasu s vydanou jízdenkou je cestující oprávněn 
jízdenku odmítnout. Převze�m jízdenky přebírá cestující plnou odpovědnost. Při nákupu časového 
kupónu je cestující povinen zkontrolovat, že mu byl vydán dle jeho požadavků. 

4. V případě, že dojde mezi dopravcem a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o 
poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na 
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

5. Města s MHD mají právo upravit výši cen úsekových jednorázových a předplatných jízdenek v jim 
příslušejícím obvodu. 

6. Tarif IDZK v tomto znění pla� od 01. 02. 2023. Změny, ke kterým dojde v průběhu jeho platnos�, 
jsou vydávány formou Dodatku Tarifu IDZK. Dodatky jsou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou 
součás� Tarifu IDZK. 

7. Další ustanovení týkající se Zetky jsou popsána v SPP. 
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XIV. Přílohy 

Příloha č. 1 – Soubor ceníků jízdného systému IDZK 

Příloha č. 2 – Tarifní mapa IDZK 

Příloha č. 3 – Seznam linek zařazených do IDZK 

Příloha č. 4 – Tarifní výjimky a opatření 

Příloha č. 5 – Vzory bezkontaktních čipových karet 

Příloha č. 6 – Vzory průkazů na slevu 

 

Zlínský kraj, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.  

 

Místo zveřejnění elektronické formy Tarifu: www.idzk.cz 

 

Schváleno Radou Zlínského kraje 30. 01. 2023 číslo usnesení 0058/R03/23. 

http://www.idzk.cz/


Ceník kilometrického jízdného IDZK 2022
Platnost od 1. 7. 2022

Obyčejné Zlevněné 50 % Zlevněné 75 %

11,00 Kč 5,50 Kč 2,75 Kč

11,00 Kč 5,50 Kč 2,75 Kč

11,00 Kč 5,50 Kč 2,75 Kč

1,35 Kč 0,68 Kč 0,34 Kč

50 % 75 % 50 % 75 % 50 % 75 % 50 % 75 %
0 11,00 5,00 2,00 11,00 5,00 2,00 11,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 12,00 6,00 3,00 12,00 6,00 3,00 12,00 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00
2 13,00 6,00 3,00 13,00 6,00 3,00 13,00 6,00 3,00 2,00 1,00 0,00
3 15,00 7,00 3,00 15,00 7,00 3,00 15,00 7,00 3,00 4,00 2,00 1,00
4 16,00 8,00 4,00 16,00 8,00 4,00 16,00 8,00 4,00 5,00 2,00 1,00
5 17,00 8,00 4,00 17,00 8,00 4,00 17,00 8,00 4,00 6,00 3,00 1,00
6 19,00 9,00 4,00 19,00 9,00 4,00 19,00 9,00 4,00 8,00 4,00 2,00
7 20,00 10,00 5,00 20,00 10,00 5,00 20,00 10,00 5,00 9,00 4,00 2,00
8 21,00 10,00 5,00 21,00 10,00 5,00 21,00 10,00 5,00 10,00 5,00 2,00
9 23,00 11,00 5,00 23,00 11,00 5,00 23,00 11,00 5,00 12,00 6,00 3,00
10 24,00 12,00 6,00 24,00 12,00 6,00 24,00 12,00 6,00 13,00 6,00 3,00
11 25,00 12,00 6,00 25,00 12,00 6,00 25,00 12,00 6,00 14,00 7,00 3,00
12 27,00 13,00 6,00 27,00 13,00 6,00 27,00 13,00 6,00 16,00 8,00 4,00
13 28,00 14,00 7,00 28,00 14,00 7,00 28,00 14,00 7,00 17,00 8,00 4,00
14 29,00 14,00 7,00 29,00 14,00 7,00 29,00 14,00 7,00 18,00 9,00 4,00
15 31,00 15,00 7,00 31,00 15,00 7,00 31,00 15,00 7,00 20,00 10,00 5,00
16 32,00 16,00 8,00 32,00 16,00 8,00 32,00 16,00 8,00 21,00 10,00 5,00
17 33,00 16,00 8,00 33,00 16,00 8,00 33,00 16,00 8,00 22,00 11,00 5,00
18 35,00 17,00 8,00 35,00 17,00 8,00 35,00 17,00 8,00 24,00 12,00 6,00
19 36,00 18,00 9,00 36,00 18,00 9,00 36,00 18,00 9,00 25,00 12,00 6,00
20 38,00 19,00 9,00 38,00 19,00 9,00 38,00 19,00 9,00 27,00 13,00 6,00
21 39,00 19,00 9,00 39,00 19,00 9,00 39,00 19,00 9,00 28,00 14,00 7,00
22 40,00 20,00 10,00 40,00 20,00 10,00 40,00 20,00 10,00 29,00 14,00 7,00
23 42,00 21,00 10,00 42,00 21,00 10,00 42,00 21,00 10,00 31,00 15,00 7,00
24 43,00 21,00 10,00 43,00 21,00 10,00 43,00 21,00 10,00 32,00 16,00 8,00
25 44,00 22,00 11,00 44,00 22,00 11,00 44,00 22,00 11,00 33,00 16,00 8,00
26 46,00 23,00 11,00 46,00 23,00 11,00 46,00 23,00 11,00 35,00 17,00 8,00
27 47,00 23,00 11,00 47,00 23,00 11,00 47,00 23,00 11,00 36,00 18,00 9,00
28 48,00 24,00 12,00 48,00 24,00 12,00 48,00 24,00 12,00 37,00 18,00 9,00
29 50,00 25,00 12,00 50,00 25,00 12,00 50,00 25,00 12,00 39,00 19,00 9,00
30 51,00 25,00 12,00 51,00 25,00 12,00 51,00 25,00 12,00 40,00 20,00 10,00
31 52,00 26,00 13,00 52,00 26,00 13,00 52,00 26,00 13,00 41,00 20,00 10,00
32 54,00 27,00 13,00 54,00 27,00 13,00 54,00 27,00 13,00 43,00 21,00 10,00
33 55,00 27,00 13,00 55,00 27,00 13,00 55,00 27,00 13,00 44,00 22,00 11,00
34 56,00 28,00 14,00 56,00 28,00 14,00 56,00 28,00 14,00 45,00 22,00 11,00
35 58,00 29,00 14,00 58,00 29,00 14,00 58,00 29,00 14,00 47,00 23,00 11,00
36 59,00 29,00 14,00 59,00 29,00 14,00 59,00 29,00 14,00 48,00 24,00 12,00
37 60,00 30,00 15,00 60,00 30,00 15,00 60,00 30,00 15,00 49,00 24,00 12,00
38 62,00 31,00 15,00 62,00 31,00 15,00 62,00 31,00 15,00 51,00 25,00 12,00
39 63,00 31,00 15,00 63,00 31,00 15,00 63,00 31,00 15,00 52,00 26,00 13,00

Ceník 1 A

Základní sazba při platbě v 
hotovosti

Základní sazba při platbě BČK 
ZETKA nebo ODISKa

Sazba na 1 km

Základní sazba při platbě platební 
kartou

Vzdálenost
(km)

Obyčejné Sleva z jízdného

Linková a železniční doprava

Platba v hotovosti
Platba z EP se základní sazbou s nárokem na přestup a také 

platba bez nároku na přestup (spolucestující)
Platba z EP bez základní sazby

Obyčejné Sleva z jízdného Obyčejné Sleva z jízdného

Platba platební kartou

Obyčejné Sleva z jízdného



Ceník 1 A
Linková a železniční doprava

40 65,00 32,00 16,00 65,00 32,00 16,00 65,00 32,00 16,00 54,00 27,00 13,00
41 66,00 33,00 16,00 66,00 33,00 16,00 66,00 33,00 16,00 55,00 27,00 13,00
42 67,00 33,00 16,00 67,00 33,00 16,00 67,00 33,00 16,00 56,00 28,00 14,00
43 69,00 34,00 17,00 69,00 34,00 17,00 69,00 34,00 17,00 58,00 29,00 14,00
44 70,00 35,00 17,00 70,00 35,00 17,00 70,00 35,00 17,00 59,00 29,00 14,00
45 71,00 35,00 17,00 71,00 35,00 17,00 71,00 35,00 17,00 60,00 30,00 15,00
46 73,00 36,00 18,00 73,00 36,00 18,00 73,00 36,00 18,00 62,00 31,00 15,00
47 74,00 37,00 18,00 74,00 37,00 18,00 74,00 37,00 18,00 63,00 31,00 15,00
48 75,00 37,00 18,00 75,00 37,00 18,00 75,00 37,00 18,00 64,00 32,00 16,00
49 77,00 38,00 19,00 77,00 38,00 19,00 77,00 38,00 19,00 66,00 33,00 16,00
50 78,00 39,00 19,00 78,00 39,00 19,00 78,00 39,00 19,00 67,00 33,00 16,00
51 79,00 39,00 19,00 79,00 39,00 19,00 79,00 39,00 19,00 68,00 34,00 17,00
52 81,00 40,00 20,00 81,00 40,00 20,00 81,00 40,00 20,00 70,00 35,00 17,00
53 82,00 41,00 20,00 82,00 41,00 20,00 82,00 41,00 20,00 71,00 35,00 17,00
54 83,00 41,00 20,00 83,00 41,00 20,00 83,00 41,00 20,00 72,00 36,00 18,00
55 85,00 42,00 21,00 85,00 42,00 21,00 85,00 42,00 21,00 74,00 37,00 18,00
56 86,00 43,00 21,00 86,00 43,00 21,00 86,00 43,00 21,00 75,00 37,00 18,00
57 87,00 43,00 21,00 87,00 43,00 21,00 87,00 43,00 21,00 76,00 38,00 19,00
58 89,00 44,00 22,00 89,00 44,00 22,00 89,00 44,00 22,00 78,00 39,00 19,00
59 90,00 45,00 22,00 90,00 45,00 22,00 90,00 45,00 22,00 79,00 39,00 19,00
60 92,00 46,00 23,00 92,00 46,00 23,00 92,00 46,00 23,00 81,00 40,00 20,00
61 93,00 46,00 23,00 93,00 46,00 23,00 93,00 46,00 23,00 82,00 41,00 20,00
62 94,00 47,00 23,00 94,00 47,00 23,00 94,00 47,00 23,00 83,00 41,00 20,00
63 96,00 48,00 24,00 96,00 48,00 24,00 96,00 48,00 24,00 85,00 42,00 21,00
64 97,00 48,00 24,00 97,00 48,00 24,00 97,00 48,00 24,00 86,00 43,00 21,00
65 98,00 49,00 24,00 98,00 49,00 24,00 98,00 49,00 24,00 87,00 43,00 21,00
66 100,00 50,00 25,00 100,00 50,00 25,00 100,00 50,00 25,00 89,00 44,00 22,00
67 101,00 50,00 25,00 101,00 50,00 25,00 101,00 50,00 25,00 90,00 45,00 22,00
68 102,00 51,00 25,00 102,00 51,00 25,00 102,00 51,00 25,00 91,00 45,00 22,00
69 104,00 52,00 26,00 104,00 52,00 26,00 104,00 52,00 26,00 93,00 46,00 23,00
70 105,00 52,00 26,00 105,00 52,00 26,00 105,00 52,00 26,00 94,00 47,00 23,00
71 106,00 53,00 26,00 106,00 53,00 26,00 106,00 53,00 26,00 95,00 47,00 23,00
72 108,00 54,00 27,00 108,00 54,00 27,00 108,00 54,00 27,00 97,00 48,00 24,00
73 109,00 54,00 27,00 109,00 54,00 27,00 109,00 54,00 27,00 98,00 49,00 24,00
74 110,00 55,00 27,00 110,00 55,00 27,00 110,00 55,00 27,00 99,00 49,00 24,00
75 112,00 56,00 28,00 112,00 56,00 28,00 112,00 56,00 28,00 101,00 50,00 25,00
76 113,00 56,00 28,00 113,00 56,00 28,00 113,00 56,00 28,00 102,00 51,00 25,00
77 114,00 57,00 28,00 114,00 57,00 28,00 114,00 57,00 28,00 103,00 51,00 25,00
78 116,00 58,00 29,00 116,00 58,00 29,00 116,00 58,00 29,00 105,00 52,00 26,00
79 117,00 58,00 29,00 117,00 58,00 29,00 117,00 58,00 29,00 106,00 53,00 26,00
80 119,00 59,00 29,00 119,00 59,00 29,00 119,00 59,00 29,00 108,00 54,00 27,00
81 120,00 60,00 30,00 120,00 60,00 30,00 120,00 60,00 30,00 109,00 54,00 27,00
82 121,00 60,00 30,00 121,00 60,00 30,00 121,00 60,00 30,00 110,00 55,00 27,00
83 123,00 61,00 30,00 123,00 61,00 30,00 123,00 61,00 30,00 112,00 56,00 28,00
84 124,00 62,00 31,00 124,00 62,00 31,00 124,00 62,00 31,00 113,00 56,00 28,00
85 125,00 62,00 31,00 125,00 62,00 31,00 125,00 62,00 31,00 114,00 57,00 28,00
86 127,00 63,00 31,00 127,00 63,00 31,00 127,00 63,00 31,00 116,00 58,00 29,00
87 128,00 64,00 32,00 128,00 64,00 32,00 128,00 64,00 32,00 117,00 58,00 29,00
88 129,00 64,00 32,00 129,00 64,00 32,00 129,00 64,00 32,00 118,00 59,00 29,00
89 131,00 65,00 32,00 131,00 65,00 32,00 131,00 65,00 32,00 120,00 60,00 30,00
90 132,00 66,00 33,00 132,00 66,00 33,00 132,00 66,00 33,00 121,00 60,00 30,00

nad 90 km 132,00 66,00 33,00 132,00 66,00 33,00 132,00 66,00 33,00 121,00 60,00 30,00



Ceník ČASOVÉHO  jízdného IDZK 2022 a ODIS
Platnost od 1. 7. 2022

Tarifní oblast Typ zóny
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REGION každá regionální zóna 100 300 * * 83 250 * * * 41 125 * * * 41 125 * * * 41 125 * * 20 62 * * 41 125 * *

Město Valašské Meziříčí valašskomeziříčská zóna 240 104 312 * * 87 260 * * * 43 130 * * * 43 130 * * * 43 130 * * 21 65 * * 43 130 * *

Město Rožnov pod Radhoštěm rožnovská zóna 245 112 336 * * 93 280 * * * 46 140 * * * 46 140 * * * 46 140 * * 23 70 * * 46 140 * *

Město Zlín zlínská zóna 400 112 336 * * 93 280 * * * 46 140 * * * 46 140 * * * 46 140 * * 23 70 * * 46 140 * *

Města Slušovice-Vizovice slušovicko-vizovická zóna 404 100 300 * * 83 250 * * * 41 125 * * * 41 125 * * * 41 125 * * 20 62 * * 41 125 * *

Město Zlín-Malenovice malenovická zóna 405 100 300 * * 83 250 * * * 41 125 * * * 41 125 * * * 41 125 * * 20 62 * * 41 125 * *

Město Otrokovice otrokovická zóna 410 104 312 * * 87 260 * * * 43 130 * * * 43 130 * * * 43 130 * * 21 65 * * 43 130 * *

Město Napajedla napajedelská zóna 415 104 312 * * 87 260 * * * 43 130 * * * 43 130 * * * 43 130 * * 21 65 * * 43 130 * *

Město Kroměříž kroměřížská zóna 420 112 336 * * 93 280 * * * 46 140 * * * 46 140 * * * 46 140 * * 23 70 * * 46 140 * *

Město Holešov holešovská zóna 430 112 336 * * 93 280 * * * 46 140 * * * 46 140 * * * 46 140 * * 23 70 * * 46 140 * *

Město Vsetín vsetínská zóna 460 124 372 * * 103 310 * * * 51 155 * * * 51 155 * * * 51 155 * * 25 77 * * 51 155 * *

Město Slavičín slavičínská zóna 480 100 300 * * 83 250 * * * 41 125 * * * 41 125 * * * 41 125 * * 20 62 * * 41 125 * *

Město Uherský Brod uherskobrodská zóna 490 104 312 * * 87 260 * * * 43 130 * * * 43 130 * * * 43 130 * * 21 65 * * 43 130 * *

Město Luhačovice luhačovická zóna 495 100 300 * * 83 250 * * * 41 125 * * * 41 125 * * * 41 125 * * 20 62 * * 41 125 * *

Město Uherské Hradiště uherskohradišťská zóna 500 144 432 * * 120 360 * * * 60 180 * * * 60 180 * * * 60 180 * * 30 90 * * 60 180 * *

IDZK 1) síťová 1000 3000 * * 833 2500 * * * 416 1250 * * * 416 1250 * * * 416 1250 * * 208 625 * * 416 1250 * *

3)Tarifní oblast Typ zóny
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REGION regionální zóny (57, 69, 89) 120 138 317 364 1902 2 184 3 804 4 368 252 290 680 783 1 285 1 479 2 394 2 755 126 145 340 391 567 652 - - 126 145 340 391 567 652 - -

Město N. Jičín novojičínská zóna (70) 120 120 317 317 1902 1902 3804 3804 252 252 680 680 1 285 1 285 2 394 2 394 126 126 340 340 567 567 - - 126 126 340 340 567 567 - -

Konfede
r. polit. 
věznů

Zaměstn
anecká 
mobilita

Váleční 
veteráni

6) MHD 
FM zóna 

511
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REGION regionální zóny (57, 69, 89) 126 145 340 391 189 217 510 585 126 145 340 391 - - - - - - - - - -

Město N. Jičín novojičínská zóna (70) 126 126 340 340 189 189 510 510 - - - - 0 0 - - 0 0 - - - -

* platí ode dne vyhlášení

1) přesahuje-li jakákoliv kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón, jedná se již o síťovou jízdenku
2) platí i po dobu školních prázdnin; 5měsíční jízdenka platí pro období září-leden a únor-červen, 12měsíční jízdenka platí září-srpen  
3) pouze překryvné zóny (výtah z ceníku ODIS)

Důchodce invalidní Důchodce Občan 65+  Občan od 70 let

Dlouhodobé časové jízdné ODIS Obyčejné přenosné Obyčejné nezlevněné 2)  Dítě od 6 do 15 let 2)  Žák a student od 15 do 26 let

Dlouhodobé časové jízdné ODIS

Důchodce invalidníObčan 65+Dlouhodobé časové jízdné IDZK Obyčejné přenosné Obyčejné nezlevněné Dítě od 6 do 15 let Žák a student od 15 do 26 let ZTP/ZTP-P



Ceník dovozného IDZK
Platnost od 1. 7. 2022

Jednorázová cena jízdního dokladu za dovozné - zavazadlo, živé zvíře, kolo

Pro všechny tarifní vzdálenosti
10,00 Kč



Tarifní zóny v Integrované dopravě Zlínského kraje
Fare zones of the Zlín Region Integrated Transportation (IDZK)

Regionální autobusové linky
Regional bus lines 

Železniční linky
Rail lines 

Město / obec
Municipality

Část jiné obce
Part of another municipality

Město / obec s hraničními zastávkami
- tyto zastávky se nacházejí ve více zónách
Municipality with stops located in multiple zones 
simultaneously 

Tarifní zóna IDZK
IDZK fare zone

Tarifní zóna systému ODIS (Moravskoslezský kraj) 
prodávaná i v kanálech IDZK 
ODIS system (Moravian-Silesian Region) fare zone available 
in IDZK points of sales 

Vysvětlivky / Key

* Dojezdové zóny na území Jihomoravského kraje nelze
koupit samostatně, pouze s jinou zónou IDZK

* IDZK fare zones on the territory of South Moravian Region
cannot be purchased separately, only with another IDZK zone.

Předplatné jízdenky IDZK jsou platné v úsecích znázorněných v mapě na 
linkách těchto dopravců (k 1. 2. 2023): České dráhy (kromě EC linky Ex4 
Varšava – Vídeň/Budapešť), Arriva vlaky a autobusy (kromě linek směr 
Prostějov v objednávce Olomouckého kraje), ČSAD Bus Uherské 
Hradiště (kromě linek MHD Uherské Hradiště 2–9), Z-Group Bus 
(kromě linek MHD Vsetín 1–9 a 16 a komerčních dálkových spojů do 
Brna), TQM, Transdev.

IDZK passes are valid within sections displayed in the map on lines operated by 
the following companies (as of February 1st, 2023): České dráhy (except the 
EuroCity Ex4 line Warsaw – Vienna/Budapest), Arriva trains and buses (except 
Olomouc Region lines towards Prostějov), ČSAD Bus Uherské Hradiště (except 
urban services in Uherské Hradiště 2 to 9), Z-Group Bus (except urban services in 
Vsetín 1 to 9 and 16 and commercial buses towards Brno), TQM, Transdev. 

Platnost k 1. únoru 2023
Valid as of February 1st, 2023

www.idzk.cz

Deset zón ve větších městech v kraji má pak zvláštní cenu (tzv. zóna Město):

Číslo 
zóny

Název
zóny

Cena 7 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 30 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 90 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 365 dní 
personalizovaná

nezlevněná

240 Val. Meziříčí 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

245 Rožnov p. R. 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

400 Zlín 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

410 Otrokovice 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

415 Napajedla 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

420 Kroměříž 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

430 Holešov 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

460 Vsetín 103 Kč 310 Kč 837 Kč 2 945 Kč

490 Uherský Brod 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

500 Uherské Hradiště 120 Kč 360 Kč 972 Kč 3 420 Kč

Všechny ostatní zóny 83 Kč 250 Kč 675 Kč 2 375 Kč

Celosíťová jízdenka 833 Kč 2 500 Kč 6 750 Kč 23 750 Kč



Příloha č. 3 - Seznam zapojených linek do ID ZK

Linka Dopravce Název
1 771152 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Holešov-Fryšták-Zlín
2 771155 Z-Group bus a.s. Holešov-Ludslavice-Lechotice-Otrokovice
3 771160 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Tlumačov-Otrokovice-Zlín
4 771161 Z-Group bus a.s. Velké Těšany-Nová Dědina-Kvasice-Zlín
5 771211 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Rataje-Litenčice-Kunkovice
6 771231 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Holešov-Kroměříž
7 771240 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Chropyně-Záříčí
8 771241 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Chvalčov-Tesák-Troják
9 771242 Z-Group bus a.s. Bystřice p.Host.-Hostýn

10 771243 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Všechovice-Rajnochovice
11 771244 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Rusava
12 771248 Z-Group bus a.s. Holešov-Holešov,Žopy
13 771249 Z-Group bus a.s. Holešov-Prusinovice-Bystřice p. Host.
14 771250 Z-Group bus a.s. Holešov-Bořenovice
15 771251 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Hulín-Kostelec u Holešova,Karlovice
16 771252 Z-Group bus a.s. Holešov-Kostelec u Holešova,Karlovice-Němčice
17 771255 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Hulín-Míškovice-Tlumačov-Kvasice
18 771261 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Zdounky-Zborovice-Morkovice-Slížany
19 771262 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Kostelany
20 771263 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Bařice-Velké Těšany-Lubná
21 771264 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Kvasice-Bělov-Karolín-Lubná
22 771271 Z-Group bus a.s. Rusava-Holešov-Kroměříž
23 771901 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Střílky-Koryčany-Kyjov
24 771902 Z-Group bus a.s. Morkovice-Slížany-Střílky-Nemotice-Koryčany,Blišice
25 771931 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Zlobice,Bojanovice-Kojetín-Prostějov
26 771933 Z-Group bus a.s. Morkovice-Slížany-Dřínov-Věžky,Vlčí Doly
27 771934 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Věžky-Morkovice-Slížany-Pačlavice-Vyškov-Brno
28 771940 Z-Group bus a.s. Kroměříž-Kyselovice-Chropyně-Přerov
29 771941 Z-Group bus a.s. Bystřice p.Host.-Bystřice p.Host.,Rychlov-Lipová
30 771943 Z-Group bus a.s. Bystřice p. Host.-Všechovice-Kelč
31 771950 Z-Group bus a.s. Bystřice p.Host.-Býškovice-Hranice
32 771951 Z-Group bus a.s. Bystřice p.Host.-Holešov-Kroměříž-Vyškov-Brno
33 771953 Z-Group bus a.s. Zlín-Kroměříž-Brno
34 773152 ARRIVA autobusy a.s. Bystřice p.Hostýnem-Holešov-Zlín
35 773160 ARRIVA autobusy a.s. Kroměříž-Tlumačov-Otrokovice-Zlín
36 773951 ARRIVA autobusy a.s. Bystřice p.Host.-Holešov-Kroměříž-Vyškov-Brno
37 801900 Z-Group bus a.s. Staré Hutě-Koryčany-Kyjov
38 802170 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Babice-Otrokovice-Zlín
39 802180 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín
40 802185 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Topolná-Otrokovice-Zlín
41 802190 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Luhačovice-Zlín
42 802191 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Luhačovice-Zlín
43 802192 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Velký Ořechov-Zlín
44 802310 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod,Újezdec-Uherský Brod,Havřice-Nivnice
45 802311 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod,Slovácké strojírny-Uherský Brod,poliklinika-Nivnice
46 802312 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod,,dopravní terminál-sídliště Olšava-poliklinika-Nivnice
47 802313 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod,,dopravní terminál-sídliště Olšava-poliklinika-Nivnice
48 802320 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Korytná-Strání,Květná
49 802321 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Nivnice-Březová-Strání,Květná



Příloha č. 3 - Seznam zapojených linek do ID ZK

50 802322 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Slavkov-Strání,Květná
51 802323 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Nivnice-Suchá Loz-Bánov-Uherský Brod
52 802325 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Horní Němčí
53 802330 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Lopeník-Březová
54 802333 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Bánov-Suchá Loz-Nivnice-Uherský Brod
55 802335 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Starý Hrozenkov-Vyškovec-Vápenice
56 802341 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Veletiny-Vlčnov
57 802342 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Vlčnov-Hluk
58 802350 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Hluk-Vlčnov-Strání,Květná
59 802351 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Veletiny-Uherský Brod
60 802352 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Vlčnov
61 802355 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Horní Němčí-Boršice u Blatnice
62 802356 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Staré Město-Uherské Hradiště-Ostrožská Lhota-Hluk-Uherský Brod
63 802360 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Buchlovice-Koryčany-Velehrad
64 802361 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Břestek-Buchlovice
65 802365 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Tučapy-Ořechov
66 802366 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Boršice-Buchlovice-Osvětimany
67 802374 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Kunovice-Uherské Hradiště-Jalubí
68 802375 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Velehrad-Salaš
69 802376 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Kudlovice
70 802377 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Traplice-Jalubí-Jankovice
71 802381 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Březolupy-Zlámanec
72 802382 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Bílovice-Velký Ořechov-Uherský Brod
73 802390 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Rudice-Bojkovice
74 802391 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Nezdenice-Rudice
75 802395 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Komňa-Vyškovec
76 802397 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Žítková-Starý Hrozenkov-Vyškovec
77 802956 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Uherský Ostroh-Veselí nad Moravou
78 802975 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Vsetín-Ostrava
79 803180 ARRIVA autobusy a.s. Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín
80 804180 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín
81 804190 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Luhačovice-Zlín
82 804191 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Luhačovice-Zlín
83 804192 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Velký Ořechov-Zlín
84 804330 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Lopeník-Březová
85 804335 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Starý Hrozenkov-Vyškovec-Vápenice
86 804351 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherské Hradiště-Veletiny-Uherský Brod
87 804390 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Rudice-Bojkovice
88 804395 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Bojkovice-Komňa-Vyškovec
89 804975 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Uherský Brod-Vsetín-Ostrava
90 821141 Z-Group bus a.s. Zlín-Držková-Bystřice p.Hostýnem
91 821153 Z-Group bus a.s. Zlín-Racková-Žeranovice-Holešov
92 821154 Z-Group bus a.s. Zlín-Malenovice-Holešov
93 822193 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Šanov-Bojkovice
94 822482 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Velký Ořechov-Bílovice-Otrokovice
95 822522 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Podhradí-Luhačovice,Řetechov
96 822955 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Zlín-Kroměříž-Brno
97 822991 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Uherský Brod-Brno
98 822993 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Zlín-Uherské Hradiště-Brno
99 823130 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Všemina-Vsetín
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100 823141 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Držková-Bystřice p.Hostýnem
101 823153 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Racková-Holešov
102 823154 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Malenovice-Holešov
103 823410 ARRIVA autobusy a.s. Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín
104 823411 ARRIVA autobusy a.s. Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín
105 823421 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Vizovice-Chrastěšov-Ublo
106 823425 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Hvozdná-Ostrata-Hrobice-Slušovice
107 823430 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Hrobice-Podkopná Lhota
108 823431 ARRIVA autobusy a.s. Slušovice-Zádveřice-Raková-Vizovice
109 823432 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Slušovice-Hrobice
110 823440 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Lukov-Vlčková-Držková
111 823441 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Fryšták-Lukov-Zlín
112 823442 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Lukov-Fryšták-Zlín
113 823443 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Fryšták-Lukov-Držková
114 823445 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Zlín,Štípa-Ostrata
115 823456 ARRIVA autobusy a.s. Otrokovice-Mysločovice-Lechotice
116 823460 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Lhota-Zlín
117 823471 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Otrokovice-Halenkovice
118 823472 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Napajedla-Žlutava-Bělov-Otrokovice
119 823473 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Napajedla-Komárov
120 823474 ARRIVA autobusy a.s. Otrokovice-Napajedla-Oldřichovice-Komárov
121 823475 ARRIVA autobusy a.s. Otrokovice-Napajedla-Otrokovice
122 823480 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Březnice
123 823520 ARRIVA autobusy a.s. Luhačovice-Dolní Lhota-Zlín
124 823532 ARRIVA autobusy a.s. Ludkovice-Podhradí-Luhačovice-Zlín
125 823931 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Holešov-Kroměříž-Prostějov
126 823942 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Holešov-Přerov
127 823953 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Kroměříž-Brno
128 823955 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Kroměříž-Brno
129 823971 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Vsetín-Nový Jičín-Ostrava
130 823992 ARRIVA autobusy a.s. Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno
131 824100 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Vsetín
132 824102 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Francova Lhota,Pulčín
133 824122 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Vizovice-Vsetín
134 824193 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Šanov-Bojkovice
135 824410 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín
136 824431 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slušovice-Zádveřice-Raková-Vizovice
137 824480 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Zlín-Březnice
138 824500 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Vizovice-Zlín
139 824501 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Valašská Senice
140 824502 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Lačnov
141 824503 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Nedašov-Nedašova Lhota
142 824504 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Brumov-Bylnice,Sidonie
143 824505 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Štítná nad Vl.-Popov-Slavičín
144 824506 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Vlachovice-Slavičín
145 824510 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Drnovice-Dolní Lhota-Zlín
146 824511 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Tichov-Loučka
147 824515 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Loučka-Dolní Lhota-Zlín
148 824516 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Újezd
149 824520 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Dolní Lhota-Zlín
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150 824521 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Drnovice-Dolní Lhota-Luhačovice
151 824522 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Podhradí-Luhačovice,Řetechov
152 824523 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Rudimov-Petrůvka
153 824525 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Dolní Lhota-Zlín
154 824532 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Ludkovice-Podhradí-Luhačovice-Zlín
155 824535 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Slavičín-Luhačovice-Zlín
156 824952 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno
157 824953 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno
158 824955 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Zlín-Kroměříž-Brno
159 824990 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno
160 827102 Transdev Morava s.r.o. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Francova Lhota,Pulčín
161 827130 Transdev Morava s.r.o. Zlín-Všemina-Vsetín
162 827431 Transdev Morava s.r.o. Slušovice-Zádveřice-Raková-Vizovice
163 827502 Transdev Morava s.r.o. Valašské Klobouky-Horní Lideč-Lačnov
164 827971 Transdev Morava s.r.o. Zlín-Vsetín-Nový Jičín-Ostrava
165 827975 Transdev Morava s.r.o. Luhačovice-Vsetín-Ostrava
166 828130 TQM – holding s.r.o. Zlín-Všemina-Vsetín
167 941150 Z-Group bus a.s. Valašské Meziříčí-Bystřice p.Host.-Kroměříž / Zlín
168 943110 ARRIVA autobusy a.s. Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín
169 943120 ARRIVA autobusy a.s. Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí-Vsetín-Zlín
170 943941 ARRIVA autobusy a.s. Vsetín-Bystřice p.Hostýnem-Holešov-Přerov
171 944101 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Vsetín-Horní Lideč-Valašská Senice
172 944110 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín
173 944603 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Vsetín-Ústí,točna
174 947101 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Horní Lideč-Valašská Senice
175 947110 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín
176 947120 Transdev Morava s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí-Vsetín-Zlín
177 947140 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Hošťálková-Zlín
178 947150 Transdev Morava s.r.o. Valašské Meziříčí-Bystřice p.Host.-Kroměříž / Zlín
179 947601 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Velké Karlovice
180 947603 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Ústí,točna-Hovězí,Hovízky-Hovězí,Hořansko
181 947604 Transdev Morava s.r.o. Jablůnka-Vsetín-Zděchov
182 947605 Transdev Morava s.r.o. Huslenky,Uherská-Halenkov,Černé
183 947606 Transdev Morava s.r.o. Huslenky,Kychová-Huslenky,žel.st.-Halenkov,Dinotice
184 947607 Transdev Morava s.r.o. Halenkov,střed-Nový Hrozenkov,Břežitá-Halenkov,Lušová
185 947608 Transdev Morava s.r.o. Nový Hrozenkov,Vranča-Velké Karlovice,Miloňov
186 947609 Transdev Morava s.r.o. Karolinka, Stanovnice-Velké Karlovice, Pluskovec-Velké Karlovice, Tísňavy
187 947610 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Seninka
188 947620 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm
189 947621 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Malá Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm
190 947623 Transdev Morava s.r.o. Růžďka-Oznice
191 947624 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Mikulůvka
192 947626 Transdev Morava s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Valašská Bystřice
193 947627 Transdev Morava s.r.o. Bystřička-Mikulůvka-Oznice-Růžďka
194 947640 Transdev Morava s.r.o. Hošťálková-Kateřinice-Valašské Meziříčí
195 947661 Transdev Morava s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Velké Karlovice
196 947941 Transdev Morava s.r.o. Vsetín-Bystřice p.Hostýnem-Přerov
197 947978 Transdev Morava s.r.o. Velké Karlovice-Horní Bečva-Prostřední Bečva,Pustevny
198 948120 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí-Vsetín-Zlín
199 948620 TQM – holding s.r.o. Vsetín-Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm
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200 948621 TQM – holding s.r.o. Vsetín-Malá Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm
201 948622 TQM – holding s.r.o. Lešná-Valašské Meziříčí-Malá Bystřice
202 948625 TQM – holding s.r.o. Valašské Meziříčí-Velká Lhota
203 948626 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Valašská Bystřice
204 948630 TQM – holding s.r.o. Valašské Meziříčí-Choryně-Lešná-Kelč
205 948631 TQM – holding s.r.o. Valašské Meziříčí-Kunovice-Všechovice-Kelč
206 948632 TQM – holding s.r.o. Valašské Meziříčí-Lešná-Choryně-Kelč
207 948633 TQM – holding s.r.o. Valašské Meziříčí-Lešná,Jasenice
208 948650 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm,Dolní Paseky
209 948651 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Vidče-Zašová-Valašské Meziříčí
210 948652 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Zubří-Valašské Meziříčí
211 948653 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Zubří-Rožnov pod Radhoštěm
212 948654 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Střítež nad Bečvou-Rožnov pod Radhoštěm
213 948662 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Hutisko-Solanec-Prostřední Bečva,Pustevny
214 948663 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Hutisko-Solanec-Dolní Bečva,Rozpité-Rožnov pod Radhoštěm
215 948979 TQM – holding s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Bečva-Horní Bečva-Bílá
216 280
217 281
218 282
219 303
220 305
221 330
222 331
223 340
224 341
225 303 ČD a.s. hranice VÚSC - Kojetín (OLK)
226 330 ČD a.s. + ARRIVA vlaky s.r.o. hranice VÚSC - Moravský Písek (JMK)
227 340 ČD a.s. + ARRIVA vlaky s.r.o. hranice VÚSC - Veselí nad Moravou (JMK)

ČD a.s. + ARRIVA vlaky s.r.o. všechny osobní a spěšné vlaky na území Zlínského kraje, vlaky kategorie R a Ex dopravce České dráhy (linky R13, R18 a Ex2), včetně níže uvedených přesahů



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

linka název Popis
Oblast: Val.Klobouky
804180 Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Březnice,rozc. - Březnice,točna - Březnice,křiž. nebude závlek tímto úsekem (3 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

804190 Uherský Brod-Luhačovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Biskupice,rozc.0.2 - Luhačovice,aut.st. - Biskupice,rozc.0.2  nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného, v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 495 (TZ 
Luhačovice).

804192 Uherský Brod-Velký Ořechov-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Velký Ořechov,aut.st. - Kelníky - Velký Ořechov,aut.st.; Dobrkovice,náves - Dobrkovice,rozc.1.0 v délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

804330 Uherský Brod-Lopeník-Březová Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov,Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov,Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
804335 Uherský Brod-Starý Hrozenkov-Vyškovec-Vápenice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov,Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov,Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
804351 Uherské Hradiště-Veletiny-Uherský Brod Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Popovice,dol.konec - Popovice - Popovice,dol.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

804975 Uherský Brod-Vsetín-Ostrava Na lince platí v úseku Uherský Brod,dopravní terminál - Valašské Meziříčí,aut.st. Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Na lince platí v úseku Valašské Meziříčí,aut. st. - Ostrava,ÚAN Tarif integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem.  Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK a ODIS jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Horní Lhota a Vizovice,náměstí se nachází tarifní zóna 471 (3 km) a tarifní zóna 404 (6 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Bystřička,žel.st. a Valašské Meziříčí,Vsetínská se nachází tarifní zóna 453 (4 km) a tarifní zóna 240 (2 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Valašské Meziříčí,aut.st. a Hodslavice,nákup.stř. se nachází tarifní zóna 240 (6 km) a souběh tarifních zón 89-240 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hodslavice,nákup.stř. a Nový Jičín,aut.nádr. se nachází tarifní zóna 89 (2 km), tarifní zóna 70 (5 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,aut.nádr. a Příbor,u pošty/u kostela se nachází tarifní zóna 70 (2 km), souběh tarifních zón70-71 (2 km), tarifní zóna 71 (5 km), tarifní zóna 74 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,Tatra a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází tarifní zóna 74 (5 km), souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hukvaldy,Rychaltice,pod mostem a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km)

TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Místek,Anenská a Ostrava,Hrabůvka,Benzina se nachází tarifní zóna 50 (1 km), souběh tarifních zón 50-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), souběh tarifních zón 2-18-51(2 km), souběh tarifních zón 1-2 (5 km)

824100 Valašské Klobouky-Horní Lideč-Vsetín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašské Příkazy,ObÚ - Študlov,točna - Valašské Příkazy,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
824102 Valašské Klobouky-Horní Lideč-Francova Lhota,Pulčín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašské Příkazy,ObÚ - Študlov,točna - Valašské Příkazy,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824193 Slavičín-Šanov-Bojkovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Hrádek,Divnická - Slavičín,Divnice - Slavičín,Hrádek,Divnická; Rokytnice,Obecní dům - Rokytnice,Kochavec,točna - Rokytnice,Obecní dům; Šanov,rozc.1.0 - Šanov - Šanov,rozc.1.0; nebude závlek tímto 
úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824410 Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Provodov,Březí - Ludkovice,hájenka nebude závlek tímto úsekem (4 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
824500 Valašské Klobouky-Horní Lideč-Vizovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašské Příkazy,ObÚ - Študlov,točna - Valašské Příkazy,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824501 Valašské Klobouky-Horní Lideč-Valašská Senice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašské Příkazy,ObÚ - Horní Lideč,škola - Valašské Příkazy,rozc.; Valašské Příkazy,ObÚ. - Študlov,točna - Valašské Příkazy,rozc.; Střelná,Jednota v délce 4 tarifních kilometrů; nebude závlek tímto úsekem 
započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824503 Valašské Klobouky-Nedašov-Nedašova Lhota Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Nedašov,rozc. - Nedašov,točna - Nedašov,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824504 Valašské Klobouky-Brumov-Bylnice,Sidonie Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Brumov-Bylnice,MEZ TRIODYN - Brumov-Bylnice,Rozkvět - Brumov-Bylnice,mateřská škola; Brumov-Bylnice,Svatý Štěpán - Brumov-Bylnice,Svatý Štěpán,točna - Brumov-Bylnice,Svatý Štěpán nebude závlek 
tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824505 Valašské Klobouky-Štítná nad Vl.-Popov-Slavičín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Hrádek,Divnická - Slavičín,Divnice - Slavičín,Hrádek,Divnická; Štítná n. Vláří-Popov,Štítná - Štítná n. Vláří-Popov,Popov - Štítná n. Vláří-Popov,Štítná nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím přes zastávku Rokytnice,Obecní dům v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 481 (TZ Rokytnice)

824506 Valašské Klobouky-Vlachovice-Slavičín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bohuslavice n. Vláří,rozc.1.0 - Bohuslavice,točna - Bohuslavice n. Vláří,rozc.1.0; Vlachovice - Haluzice - Vlachovice nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824510 Valašské Klobouky-Drnovice-Dolní Lhota-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vysoké Pole,rozc. Drnovice - Drnovice - Vysoké Pole,rozc. Drnovice nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
824515 Slavičín-Loučka-Dolní Lhota-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Haluzice,rozc.1.0 - Haluzice - Haluzice,rozc.1.0 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
824516 Slavičín-Újezd Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Haluzice,rozc.1.0 - Haluzice - Haluzice,rozc.1.0 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824521 Valašské Klobouky-Drnovice-Dolní Lhota-Luhačovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dolní Lhota - Horní Lhota - Dolní Lhota; Vysoké Pole,rozc. Drnovice - Drnovice,průmyslový areál - Vysoké Pole,rozc. Drnovice nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824522 Luhačovice-Podhradí-Luhačovice,Řetechov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozlovice,hor.konec - Podhradí - Pozlovice,hor.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824523 Slavičín-Rudimov-Petrůvka Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Hrádek,Divnická - Slavičín,Divnice - Slavičín,Hrádek,Divnická; Rudimov,rozc.3.0 - Rudimov,točna - Rudimov,rozc.3.0; Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 - Slavičín,Nevšová - Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 nebude 
závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824525 Slavičín-Dolní Lhota-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 - Slavičín,Nevšová - Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
824532 Ludkovice-Podhradí-Luhačovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozlovice,hor.konec - Podhradí - Pozlovice,hor.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

824535 Slavičín-Luhačovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín Nevšová,rozc.1.5 - Slavičín,Nevšová - Slavičín,Nevšová,rozc.1.5;  Březnice,rozc. - Březnice,točna - Březnice,křiž. v délce 3 tarifních kilometrů; nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného.

824952 Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Zádveřice-Raková,Zádveřice a Zlín,nemocnice se nachází tarifní zóna 404 (1 km), tarifní zóna 403 (6 km), tarifní zóna 400 (2 km)

824953 Zlín-Kroměříž-Brno Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé 
přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

824990 Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Nevšová,rozc.1.5 - Slavičín,Nevšová - Slavičín,Nevšová,rozc.1.5  nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Uherský Brod,dopravní terminál a Uherské Hradiště,garáže ČSAD se nachází tarifní zóna 490 (3 km), tarifní zóna 509 (9 km), tarifní zóna 500 (6 km)

944101 Vsetín-Horní Lideč-Valašská Senice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Střelná,Jednota nebude závlek o délce 4 tarifních kilometrů tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
944110 Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozděchov,obec - Pozděchov,točna - Pozděchov,obec; Bratřejov - Bratřejov,točna - Bratřejov nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

Oblast: Uh.Hradiště

802170 Uherské Hradiště-Babice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská - Otrokovice,žel.st. - Otrokovice,Kvítkovice,Zlínská nebude závlek tímto úsekem (2 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím přes zastávku 
Otrokovice,žel.st. v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 410 (TZ Otrokovice).

802180 Uherské Hradiště-Březolupy-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Březnice,rozc. - Březnice,točna - Březnice,křiž. nebude závlek tímto úsekem (3 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802181 Uherské Hradiště-Topolná-Otrokovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice,rozc. - Mistřice,Javorovec - Mistřice,rozc.; Otrokovice,Kvítkovice,Napajedelská - Otrokovice,žel.st. - Otrokovice,Kvítkovice,Zlínská nebude závlek tímto úsekem (2 km) započítáván do ceny jednotlivého 
jízdného. Cestujícím tranzitujícím přes zastávku Otrokovice,žel.st. v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 410 (TZ Otrokovice).

802185 Uherské Hradiště-Topolná-Otrokovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice,rozc. - Mistřice,Javorovec - Mistřice,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802190 Uherský Brod-Luhačovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Biskupice,rozc.0.2 - Luhačovice,aut.st. - Biskupice,rozc.0.2  nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného, v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 495 (TZ 
Luhačovice).

802192 Uherský Brod-Velký Ořechov-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Velký Ořechov,aut.st. - Kelníky - Velký Ořechov,aut.st.; Dobrkovice,náves - Dobrkovice,rozc.1.0 v délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802330 Uherský Brod-Lopeník-Březová Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov,Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov,Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802335 Uherský Brod-Starý Hrozenkov-Vyškovec-Vápenice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov,Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov,Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802351 Uherské Hradiště-Veletiny-Uherský Brod Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Popovice,dol.konec - Popovice - Popovice,dol.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802352 Uherské Hradiště-Vlčnov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Popovice,dol.konec - Popovice - Popovice,dol.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného
802355 Uherské Hradiště-Horní Němčí-Boršice u Blatnice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavkov,křiž. - Horní Němčí,točna - Slavkov,křiž. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802356 Staré Město-Uherské Hradiště-Ostrožská Lhota-Hluk-Uherský Brod Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kunovice,Panská - Kunovice,Let - Kunovice,Panská nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802361 Uherské Hradiště-Břestek-Buchlovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Břestek,dědina - Břestek,Chabaně - Břestek,obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802365 Uherské Hradiště-Tučapy-Ořechov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vážany - Tučapy - Vážany nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802366 Uherské Hradiště-Boršice-Buchlovice-Osvětimany Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Medlovice - Újezdec - Hostějov - Újezdec - Medlovice nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802375 Uherské Hradiště-Velehrad-Salaš Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Velehrad,rozc.Modrá - Modrá - Velehrad,rozc.Modrá nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
802377 Uherské Hradiště-Traplice-Jalubí-Jankovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Košíky v délce 4 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802381 Uherské Hradiště-Březolupy-Zlámanec Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice,rozc. - Mistřice,Javorovec - Mistřice,rozc.; Svárov,Pod Svárovem - Svárov - Svárov,Pod Svárovem nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802382 Uherské Hradiště-Bílovice-Velký Ořechov-Uherský Brod Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice,rozc. - Mistřice,Javorovec - Mistřice,rozc.; Svárov,Pod Svárovem - Svárov - Svárov,Pod Svárovem nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802956 Uherské Hradiště-Uherský Ostroh-Veselí nad Moravou Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úseku Veselí n. Mor., Milokošť - Veselí n. Mor., žel.st., www.idsjmk.cz.

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Ostrožská Nová Ves,Lhotská - Ostrožská Lhota,Jednota - Ostrožská Nová Ves,křiž.; Uherský Ostroh,točna v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802975 Uherský Brod-Vsetín-Ostrava Na lince platí v úseku Uherský Brod,dopravní terminál - Valašské Meziříčí,aut.st. Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK, vyhlášený dopravcem. Na lince platí v úseku Valašské Meziříčí,aut. st. - Ostrava,ÚAN Tarif integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS, vyhlášený dopravcem.  Informace o Tarifu a Smluvních přepravních podmínkách IDZK a ODIS jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Horní Lhota a Vizovice,náměstí se nachází tarifní zóna 471 (3 km) a tarifní zóna 404 (6 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Bystřička,žel.st. a Valašské Meziříčí,Vsetínská se nachází tarifní zóna 453 (4 km) a tarifní zóna 240 (2 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Valašské Meziříčí,aut.st. a Hodslavice,nákup.stř. se nachází tarifní zóna 240 (6 km) a souběh tarifních zón 89-240 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hodslavice,nákup.stř. a Nový Jičín,aut.nádr. se nachází tarifní zóna 89 (2 km), tarifní zóna 70 (5 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,aut.nádr. a Příbor,u pošty/u kostela se nachází tarifní zóna 70 (2 km), souběh tarifních zón70-71 (2 km), tarifní zóna 71 (5 km), tarifní zóna 74 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,Tatra a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází tarifní zóna 74 (5 km), souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hukvaldy,Rychaltice,pod mostem a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km)

TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Místek,Anenská a Ostrava,Hrabůvka,Benzina se nachází tarifní zóna 50 (1 km), souběh tarifních zón 50-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), souběh tarifních zón 2-18-51(2 km), souběh tarifních zón 1-2 (5 km)

822193 Slavičín-Šanov-Bojkovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavičín,Hrádek,Divnická - Slavičín,Divnice - Slavičín,Hrádek,Divnická; Rokytnice,Obecní dům - Rokytnice,Kochavec,točna - Rokytnice,Obecní dům; Šanov,rozc.1.0 - Šanov - Šanov,rozc.1.0; nebude závlek tímto 
úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

822522 Luhačovice-Podhradí-Luhačovice,Řetechov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozlovice,hor.konec - Podhradí - Pozlovice,hor.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

822955
Zlín-Kroměříž-Brno

Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé 
přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

822991
Luhačovice-Uherský Brod-Brno Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Stupava,samota - Střílky,nám. nebude závlek tímto úsekem (9 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného, v případě časového jízdného není nutné platit za projíždějící zónu 510 (TZ Koryčany)



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

Oblast: Zlín
773160 Kroměříž-Kvasice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Tlumačov,Skalka čerp.st.  v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
773165 Kroměříž-Otrokovice-Babice-Uherské Hradiště Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Tlumačov,Skalka čerp.st.  v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

773951 Bystřice p.Host.-Holešov-Kroměříž-Vyškov-Brno
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Ivanovice na Hané,Fischer v délce 3 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové 
jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených 
zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

823130 Zlín-Všemina-Vsetín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Dešná nebude závlek v délce 1 tarifního kilometru tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823141 Zlín-Držková-Bystřice p.Hostýnem Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vlčková,rozc. - Vlčková,točna - Vlčková,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. IDS - spoje v úseku Zlín,Štípa,pošta - Zlín,Kostelec,hřbitov v systému integrované dopravy

823153 Zlín - Racková - Holešov IDS spoj 15,17,19,21,23,29 je v úseku Zlín,Čepkov - Zlín,Mladcová,Bartošův dům v systému integrované dopravy

823154 Zlín-Malenovice-Holešov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zlín,Lhotka,rozc. - Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum - Zlín,Lhotka,rozc.; Hostišová,rozc. - Hostišová - Hostišová,rozc.; Mysločovice - Mysločovice,škola - Mysločovice; Mysločovice - Machová - Lechotice - Mysločovice 
nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. IDS - spoje v úseku Zlín,Malenovice,křiž. - Zlín,Chlum v systému integrované dopravy

823410 Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Provodov,Březí - Ludkovice,přehrada nebude závlek tímto úsekem (4 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného. 
IDS - spoj  1 je v úseku Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých - Zlín,U Zámku v systému integrované  dopravy
IDS - spoj 18,30,32 je v úseku Zlín,Školní - Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých v systému integrované dopravy

823411 Luhačovice-Ludkovice-Provodov-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Želechovice n. Dřev., host. - Želechovice n. Dřev., točna u školy - Želechovice n. Dřev., křiž. nebude závlek (2 km) tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Cestujícím tranzitujícím úsekem linky 
mezi zastávkami Želechovice n. Dřev., střed - Želechovice n. Dřev., točna u školy - Želechovice n. Dřev., host. nebude závlek ( 2km) tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823421 Zlín-Vizovice-Chrastěšov-Ublo Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vizovice,náměstí - Chastěšov,Obecní dům - Chrastěšov,dol.zast. nebude závlek tímto úsekem ( 6 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823425 Zlín-Hvozdná-Ostrata-Hrobice-Slušovice
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hrobice,Nové Dvory - Březová - Hrobice,Nové Dvory nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slušovice,zdrav.stř. - 
Slušovice,škola - Slušovice,náměstí nebude závlek ( 2km) tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.  Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zlín,Lužkovice,Na Gruntech- Želechovice n. Dřev., točna u školy - Želechovice n. Dřev., křiž. 
nebude závlek ( 2km) tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823430 Zlín-Hrobice-Podkopná Lhota Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Trnava,rozc. - Trnava,Papradná - Trnava,rozc.;Hrobice,Nové Dvory - Hrobice,rest. - Hrobice,Nové Dvory;Hrobice,Nové Dvory - Březová - Hrobice,Nové Dvory nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hrobice,Nové Dvory - Březová - Hrobice,Nové Dvory - Hrobice,rest. - Hrobice,Nové Dvory (7 km) nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823432 Zlín-Slušovice-Hrobice-Ostrata Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hrobice,Nové Dvory - Březová - Hrobice,Nové Dvory nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slušovice,Dlouhá - 
Slušovice,škola - Slušovice,náměstí (2km) nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823440 Zlín-Lukov-Vlčková-Držková Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vlčková,rozc. - Vlčková,točna - Vlčková,rozc.; Vlčková,rozc. - Držková - Vlčková,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. IDS - spoje  v úseku Zlín,Štípa,pošta - 
Zlín,Kostelec,hřbitov v systému integrované dopravy.

823441 Zlín-Fryšták-Lukov-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Fryšták,Vítová rozc. - Fryšták,Vítová,točna - Fryšták,Vítová,rozc.; Fryšták,Dolní Ves - Fryšták,Dolní Ves,točna - Fryšták,Dolní Ves; Lukov,Domov důchodců - Lukov,točna - Lukov,Domov důchodců nebude závlek 
tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestující tranzitujícím úsekem přes zastávku Fryšták,Horní Ves v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823442 Zlín-Lukov-Fryšták-Zlín
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Fryšták,Vítová rozc. - Fryšták,Vítová,točna - Fryšták,Vítová,rozc.; Fryšták,Dolní Ves - Fryšták,Dolní Ves,točna - Fryšták,Dolní Ves; Lukov,Domov důchodců - Lukov,točna - Lukov,Domov důchodců nebude závlek 
tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestující tranzitujícím úsekem přes zastávku Fryšták,Horní Ves v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
IDS - spoje v úseku Zlín,Štípa,pošta - Zlín,Kostelec,hřbitov v systému integrované dopravy.

823443 Zlín-Fryšták-Lukov-Držková Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Fryšták,Vítová rozc. - Fryšták,Vítová,točna - Fryšták,Vítová,rozc.; Vlčková,rozc. - Vlčková,točna - Vlčková,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823445 Zlín-Zlín,Štípa-Ostrata-Držková Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hvozdná,Osmek - Hvozdná,u rybníka - Hvozdná,Osmek; Lukov,horní zast. - Lukov,točna - Lukov,Horní zast.; Vlčková,rozc. - Vlčková,točna - Vlčková,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného.

823460 Zlín-Lhota-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zlín,Salaš,točna - Lhota,točna - Karlovice,točna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cena jízdného bude účtována za přímé ze zastávky Zlín,aut.nádr. do zastávek 
Zlín,Salaš,točna 12 km, Lhota,točna 12 km, Karlovice,točna 13 km.

823473 Zlín-Napajedla-Komárov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Napajedla,spořitelna - Napajedla,aut.st. - Napajedla,spořitelna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami 
Pohořelice,Oldřichovská - Oldřichovice - Pohořelice,hospoda (6km) nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823474 Otrokovice-Napajedla-Oldřichovice-Komárov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Napajedla,spořitelna - Napajedla,aut.st. - Napajedla,spořitelna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami 
Pohořelice,Oldřichovská - Oldřichovice - Pohořelice,hospoda (6km) nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823532 Ludkovice-Podhradí-Luhačovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozlovice,hor.konec - Podhradí - Pozlovice,hor.konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Velký Ořechov v délce 4 
tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

823931 Zlín-Holešov-Kroměříž-Prostějov Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Prostějov, aut.st. také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé 
přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

823942 Zlín-Holešov-Přerov
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kostelec u Holešova,křiž. - Karlovice,rest. - Kostelec u Holešova,křiž; Dobrčice,rozc. - Dobrčice,rest. - Dobrčice,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Na lince platí v 
úseku Kostelec u Holešova - Přerov, aut.st. také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny 
IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

823953 Bystřice p.Host./Zlín-Kroměříž-Brno
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Ivanovice na Hané,Fischer v délce 3 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové 
jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených 
zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

823955 Zlín-Kroměříž-Brno
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Ivanovice na Hané,Fischer v délce 3 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové 
jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených 
zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

823971 Zlín-Vsetín-Rožnov pod Radhoštěm/Nový Jičín-Ostrava                                                                                                                               

Na lince platí v úseku Zlín,aut.nádr. - Valašské Meziříčí,aut.st. Tarif Integrované dopravy Zlínského kraje IDZK. Na lince platí v úseku Valašské Meziříčí, aut. st. - Ostrava, ÚAN Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Na lince nelze 
zakoupit dlouhodobé časové jízdenky. 
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Bystřička,žel.st. a Valašské Meziříčí,u nemocnice se nachází tarifní zóna 453 (4 km) a tarifní zóna 240 (1 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Valašské Meziříčí,aut.st. a Hodslavice,nákup.stř. se nachází tarifní zóna 240 (6 km), souběh tarifních zón 89-240 (2 km) a tarifní zóna 89 (2 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hodslavice,nákup.stř. a Nový Jičín,aut.nádr. se nachází tarifní zóna 89 (2 km), tarifní zóna 70 (5 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,aut.nádr. a Příbor,u pošty/u kostela se nachází tarifní zóna 70 (2 km), souběh tarifních zón 70-71 (2 km),tarifní zóna 71 (5 km), tarifní zóna 74 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hukvaldy,Rychaltice,pod mostem a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Místek,Anenská a Ostrava,Hrabůvka,Benzina se nachází tarifní zóna 50 (1 km), souběh tarifních zón 50-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), souběh tarifních zón 2-18-51 (2 km), souběh tarifních zón 1-2 (5 km)

823992 Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Stupava,samota - Střílky,nám. nebude závlek tímto úsekem (9 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
943110 Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozděchov,obec - Pozděchov,točna - Pozděchov,obec; Bratřejov - Bratřejov,točna - Bratřejov nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

943941 Vsetín-Bystřice p.Hostýnem-Holešov/Přerov Na lince platí v úseku Bystřice p. Host. - Přerov také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny 
IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

Oblast: Kroměříž
771152 Bystřice p.Host.-Holešov-Fryšták-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami  Lukov,Domov důchodců - Lukov,točna - Lukov,Domov důchodců nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. 

771155 Holešov-Ludslavice-Otrokovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hostišová,rozc. - Hostišová - Hostišová,rozc.; Mysločovice - Mysločovice,škola - Mysločovice; Ludslavice - Zahnašovice, U hřbitova - Ludslavice nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého 
jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Dukelská III ZŠ v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771160 Kroměříž-Tlumačov-Otrokovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Tlumačov,Skalka čerp.st. v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
771161 Velké Těšany-Nová Dědina-Kvasice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vrbka - Lubná,most - Vrbka; Karolín,rozc.1.0 - Karolín,točna - Karolín,rozc.1.0 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
771165 Kroměříž-Otrokovice-Babice-Uherské Hradiště Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Tlumačov,Skalka čerp.st. v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771211 Kroměříž-Rataje-Litenčice-Kunkovice
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zdounky, žel. st. - Zborovice, ObÚ - Zborovice, závod, - Troubky-Zdislavice, Troubky, rozc. nebude závlek v délce 5 tarifních kilometrů započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím 
úsekem linky mezi zastávkami Litenčice, aut. st. - Litenčice, ZD - Kunkovice - Litenčice, ZD - Litenčice, aut. st.; Litenčice, aut. st. - Litenčice, u kovárny - Nítkovice - Litenčice, u kovárny - Litenčice, aut. st.; Litenčice,aut.st. - Litenčice,Strabenice - Litenčice,aut.st.  
nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771231 Bystřice p. Host.-Holešov-Kroměříž
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Dukelská III ZŠ v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Holešov,Všetuly,u Uhlířů - 
Rymice,boční - Rymice,náves - Rymice,Količín - Holešov,Količín,rozc. nebude závlek v délce 5 tarifních kilometrů započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami  Pravčice,rozc. 0.5 - Pravčice,aut.st. - Pravčice,rozc. 
0.5; Hulín,u mostu - Hulín,TOS - Hulín, u mostu; Kroměříž,Bílany,rozc. - Kroměříž,Bílany,točna - Kroměříž,Bílany,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. 

771241 Bystřice p.Host.-Chvalčov-Tesák-Troják Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Bystřice p.Host.,ZŠ Bratrství  v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného
771242 Bystřice p.Host. -Hostýn Přeprava živých zvířat vyloučena v úseku Bystřice p.Host.,parkoviště - Bystřice p.Host.,Hostýn - Bystřice p.Host.,parkoviště

771244 Bystřice p. Host.-Rusava
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Bystřice p.Host.,ZŠ Bratrství v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami  Brusné,dol.zast. - 
Chomýž - Brusné,rest.v délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Rusava,kino - Rusava,ZŠ - Rusava, u lomu - Rusava,Hořansko - Rusava, u lomu - 
Rusava,ZŠ - Rusava,kino nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771249 Holešov-Prusinovice-Bystřice p. Host.
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Masarykova v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Prusinovice,Pacetlucká ulice - 
Pacetluky - Prusinovice,Pacetlucká ulice nebude závlek započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Bystřice p.Host.,ZŠ Bratrství  v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného. 

771250 Holešov-Bořenovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Dukelská III ZŠ v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771251 Kroměříž-Hulín-Kostelec u Holešova,Karlovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kroměříž,Bílany,rozc. - Kroměříž,Bílany,točna - Kroměříž,Bílany,rozc.; Hulín,u mostu - Hulín,TOS - Hulín,u mostu nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. 

771252 Holešov-Kostelec u Holešova,Karlovice-Němčice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Dukelská III ZŠ v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kostelec u Holešova,křiž. - 
Kostelec u Holešova,Karlovice,rest. - Kostelec u Holešova,křiž. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771255 Kroměříž-Hulín-Míškovice-Tlumačov-Kvasice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kroměříž,Bílany,rozc. - Kroměříž,Bílany,točna - Kroměříž,Bílany,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestující tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hulín,nám. - 
Hulín,žel.st. - Hulín, u mostu nebude závlek v délce 2 tarifních kilometrů započítáván do ceny jenotlivého jízdného.

771261 Kroměříž-Zdounky-Zborovice-Morkovice,Slížany
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dřínov,dvůr Srnov točna - Dřínov - Dřínov, dvůr Srnov točna; Zborovice, ObÚ - Troubky-Zdislavice, Zdislavice - Troubky-Zdislavice, Troubky, rozc..; Dřínov, rozc. Vlčí Doly - Věžky, Vlčí Doly - Dřínov nebude 
závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Šelešovice – Soběsuky, Skržice – Soběsuky – Soběsuky, Milotice, rozc. – Soběsuky, Milotice – Zdounky, Cvrčovice – Zdounky, nám. nebude 
závlek v délce 4 tarifních kilometrů započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771263 Kroměříž-Bařice-Velké Těšany-Lubná Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kroměříž,Trávník - Kroměříž,Trávnické zahrádky,Dvůr - Kroměříž,Trávnické zahrádky,točna - Střížovice nebude závlek tímto úsekem (4 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím 
úsekem linky mezi zastávkami Bařice-Vel.Těšany,rozc. - Bařice-Vel.Těšany,točna - Bařice-Vel.Těšany,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771264 Kroměříž-Kvasice-Bělov-Karolín-Lubná Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Karolín,rozc.1.0 - Karolín,točna - Karolín,rozc.1.0 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kroměříž,Trávník - 
Kroměříž,Trávnické zahrádky,Dvůr - Kroměříž,Trávnické zahrádky,točna -  Kroměříž,Trávnické zahrádky,Dvůr - Střížovice nebude závlek v délce 4 tarifních kilometrů započítáván do ceny jednotlivého jízdného

771271 Rusava-Holešov-Kroměříž
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Rusava,kino - Rusava,Hořansko - Rusava,kino; Pravčice,rozc. 0.5 - Pravčice,aut.st. - Pravčice,rozc. 0.5; Hulín, u mostu - Hulín,TOS - Hulín,u mostu; Kroměříž,Bílany,rozc. - Kroměříž,Bílany,točna - 
Kroměříž,Bílany,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Holešov,Dukelská III ZŠ v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého 
jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Hulín,žel.st. v délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

771901 Kroměříž-Střílky-Koryčany-Kyjov
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Chvalnov-Lísky, Chvalnov, rozc. – Chvalnov-Lísky, Chvalnov, škola – Chvalnov-Lísky, Chvalnov, rozc.;  Zástřizly, rozc. 0.3 - Zástřizly - Zástřizly, rozc. 0.3 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Šelešovice – Soběsuky, Skržice – Soběsuky – Soběsuky, Milotice, rozc. – Soběsuky, Milotice – Zdounky, Cvrčovice – Zdounky, nám. nebude závlek v délce 4 tarifních kilometrů 
započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úseku Střílky,nám. - Kyjov.

771902 Morkovice-Slížany-Střílky-Nemotice-Koryčany,Blišice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Litenčice, aut. st. - Litenčice, ZD - Kunkovice - Litenčice, ZD - Litenčice, aut. st.; Litenčice,ZD - Kunkovice - Litenčice, ZD;  Zástřizly,rozc.0.3. - Zástřizly- Zástřizly,rozc.0.3  nebude závlek tímto úsekem započítáván 
do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úsecích Nemotice - Koryčany a Střílky - Koryčany.



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

771931 Kroměříž-Zlobice,Bojanovice-Kojetín-Prostějov Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Prostějov, aut.st. také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé 
přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771933 Morkovice-Slížany - Dřínov - Věžky,Vlčí Doly
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Morkovice-Slížany,Morkovice,křiž. - Morkovice-Slížany,Slížany,točna - Morkovice-Slížany,Morkovice,křiž. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí v úseku 
Morkovice-Slížany - Dřínov také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a  papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady 
IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771934 Kroměříž-Věžky-Morkovice,Slížany-Pačlavice-Vyškov-Brno

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zlobice, škola - Zlobice, Bojanovice - Zlobice, škola; Dřínov, rozc. Vlčí Doly - Věžky,Vlčí Doly - Dřínov, rozc. Vlčí Doly; Dřínov, dvůr Srnov točna - Věžky,Vlčí Doly - Dřínov - Dřínov,dvůr Srnov točna; Dřínov,dvůr 
Srnov točna - Zborovice,Medlov - Zborovice,závod - Zborovice,Medlov - Dřínov,dvůr Srnov točna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úseku Morkovice-Slížany - 
Vyškov,aut. nádr. Na lince platí v úseku Morkovice-Slížany - Koválovice-Osíčany také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné 
pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771940 Kroměříž-Kyselovice-Chropyně-Přerov  Na lince platí v úseku Žalkovice - Přerov také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. 
Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771941 Bystřice p.Host.-Bystřice p.Host.,Rychlov-Lipová Na lince platí v úseku Bystřice p. Host. - Lipová,kaple také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní 
zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771945 Bystřice p. Host.-Všechovice-Rajnochovice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Loukov,Benzina v délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Rajnochovice,kostel v délce 1 tarifního 
kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bystřice p.Host.,nám. - Bystřice p. Host.,ŽS Bratrství - Bystřice p.Host.,nám. nebude závlek závlek tímto úsekem započítáván 
do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí v úseku Malhotice - Všechovice - Provodovice také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
(IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje

771946 Bystřice p. Host.-Všechovice-Kelč

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bystřice p.Host.,nám. - Bystřice p. Host.,ŽS Bratrství - Bystřice p.Host.,nám.; Horní Újezd,Drholec - Horní Újezd,točna - Horní Újezd,Drholec; Všechovice, U Juhyně - Provodovice,rozc. - Všechovice, U Juhyně 
nebude závlek závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Loukov,Benzina v délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince 
platí v úseku Bystřice p. Host. - Kelč také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. 
Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771950 Bystřice p.Host.-Býškovice-Hranice
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bystřice p.Host.,nám. - Bystřice p. Host.,ŽS Bratrství - Bystřice p.Host.,nám. nebude závlek závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí v úseku Bystřice p. Host. - Hranice 
také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské 
cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

771951 Bystřice p. Host.-Zlín-Holešov-Kroměříž-Vyškov-Brno

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pravčice,rozc. 0.5 - Pravčice,aut.st. - Pravčice,rozc. 0.5; Hulín, u mostu - Hulín,TOS - Hulín,u mostu; Kroměříž,Bílany,rozc. - Kroměříž,Bílany,točna - Kroměříž,Bílany,rozc. nebude závlek tímto úsekem 
započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Ivanovice na Hané,Fischer v délce 3 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. Na lince platí v úseku 
Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady 
IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.
Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úseku Nezamyslice - Vyškov aut. nádr.

771953 Zlín-Kroměříž-Brno
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Ivanovice na Hané,Fischer v délce 3 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.Na lince platí v úseku Kroměříž,aut.nádr. - Nezamyslice také elektronické časové 
jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených 
zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

801900 Staré Hutě-Koryčany-Kyjov Na lince platí také tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK v úseku Koryčany - Kyjov.
821141 Zlín-Držková-Bystřice p.Hostýnem Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Vlčková,rozc. - Vlčková,točna - Vlčková,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. 

821154 Zlín-Malenovice-Holešov Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zlín,Lhotka,rozc. - Zlín,Lhotka - Zlín,Chlum - Zlín,Lhotka,rozc.; Hostišová,rozc. - Hostišová - Hostišová,rozc.; Mysločovice - Mysločovice,škola - Mysločovice; Mysločovice - Machová - Lechotice - Mysločovice 
nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. IDS - spoje v úseku Zlín,Malenovice,křiž. - Zlín,Chlum v systému integrované dopravy

941150 Valašské Meziříčí-Bystřice p.Host.-Kroměříž/Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Police,rozc. - Police,točna - Police,rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
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Oblast: Vsetín
827130 Zlín-Všemina-Vsetín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dešná,rozc.0.5 - Dešná - Dešná,rozc.0.5 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

827971 Zlín-Vsetín-Nový Jičín-Ostrava

V úseku Valašské Meziříčí, aut. st. - Ostrava, ÚAN  platí  také tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Místek,Anenská a Ostrava,Hrabůvka,Benzina se nachází tarifní zóna 50 (2 km), souběh tarifních zón 50-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), souběh tarifních zón 2-18-51-78 (2 km), souběh tarifních zón 1-2-77-78 (6 
km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Valašské Meziříčí,aut.st. a Hodslavice,nákup.stř. se nachází tarifní zóna 240 (3 km), tarifní zóna 241 (4 km), souběh tarifních zón 89-241 (2 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hodslavice,nákup.stř. a Nový Jičín,aut.nádr. se nachází tarifní zóna 89 (1 km), tarifní zóna 70 (8 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,aut.nádr. a Příbor,u pošty/u kostela se nachází tarifní zóna 70 (2 km), tarifní zóna 71 (6 km), tarifní zóna 74 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,u pošty/u kostela a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází tarifní zóna 74 (6 km), souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km) 

827975 Luhačovice-Vsetín-Ostrava

V úseku Valašské Meziříčí, aut. st. - Ostrava, ÚAN  platí  také tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Frýdek-Místek,Místek,Anenská a Ostrava,Hrabůvka,Benzina se nachází tarifní zóna 50 (2 km), souběh tarifních zón 50-51 (2 km), tarifní zóna 51 (3 km), souběh tarifních zón 2-18-51-78 (2 km), souběh tarifních zón 1-2-77-78 (6 
km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Valašské Meziříčí,aut.st. a Hodslavice,nákup.stř. se nachází tarifní zóna 240 (3 km), tarifní zóna 241 (4 km), souběh tarifních zón 89-241 (2 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Hodslavice,nákup.stř. a Nový Jičín,aut.nádr. se nachází tarifní zóna 89 (1 km), tarifní zóna 70 (8 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Nový Jičín,aut.nádr. a Příbor,u pošty/u kostela se nachází tarifní zóna 70 (2 km), tarifní zóna 71 (6 km), tarifní zóna 74 (4 km)
TARIFNÍ OPATŘENÍ: Mezi zastávkami Příbor,u pošty/u kostela a Frýdek-Místek,Místek,Anenská se nachází tarifní zóna 74 (6 km), souběh tarifních zón 47-75 (3 km), tarifní zóna 47 (3 km), tarifní zóna 50 (4 km) 

947110 Vsetín-Valašská Polanka-Vizovice-Zlín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Pozděchov,obec - Pozděchov,točna - Pozděchov,obec a Bratřejov - Bratřejov,točna - Bratřejov nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
947140 Vsetín-Hošťálková-Zlín IDS - spoje 12, 16, 22, 26, 36, 40, 50, 212 v úseku Zlín,Štípa,pošta - Zlín,Kostelec,hřbitov v systému integrované dopravy.

947603 Vsetín-Ústí,točna-Hovězí,Hovízky-Hovězí,Hořansko Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hovězí,ObÚ/Hovězí,obec a Hovězí,Hovízky,konečná o délce 4 tarifních kilometrů a Ústí,točna a Ústí,pož.zbroj/Ústí,rozc. o délce 2 tarifních kilometrůnebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného.

947605 Huslenky,Uherská-Halenkov,Černé Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Halenkov,střed o délce 4 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
947607 Halenkov,střed-Nový Hrozenkov,Břežitá-Halenkov,Lušová Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Halenkov,Břežitá,konečná a Halenkov U fabriky/Halenkov U mostu o délce 5 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947609 Karolinka,Stanovnice - Velké Karlovice,Pluskovec-Velké Karlovice,Tísňavy
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Velké Karlovice,rozc. Soláň a Velké Karlovice,Pluskovec,točna, Velké Karlovice,,rozc. Podťaté a Velké Karlovice,Leskové,Pod Javorem, Velké Karlovice,Podťaté,rozc. Tísňavy a Velké Karlovice,Tísňavy,točna 
nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947610 Vsetín-Seninka Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Seninka,rozc. - Valašská Polanka,škola nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
947620 Vsetín-Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Jarcová,rozc. a Jarcová,ObÚ nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947621 Vsetín-Malá Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašská Bystřice,Hlaváčky/Valašská Bystřice,Křižnice a Valašská Bystřice,Spina o délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947626 Rožnov pod Radhoštěm-Valašská Bystřice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašská Bystřice,Hlaváčky/Valašská Bystřice,Křižnice a Valašská Bystřice,Spina o délce 2 tarifních kilometrů, Valašská Bystřice,Leskovec a Valašská Bystřice,Údolí Žáry o délce 3 tarifních kilometrů, Valašská 
Bystřice,kostel a Valašská Bystřice,Hajdůšky nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947640 Hošťálková-Kateřinice-Valašské Meziříčí Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Ratiboř,kino a Kateřinice,lom/Kateřinice pod Vrtaným nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
947661 Rožnov pod Radhoštěm-Velké Karlovice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Hutisko-Solanec,pila a Hutisko-Solanec,Za kopcem nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
947627 Bystřička-Mikulůvka-Oznice-Růžďka Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mikulůvka,rozc. a Mikulůvka,hájenka, Mikulůvka,rozc. a Oznice,konečná nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

947941 Vsetín-Bystřice p.Hostýnem-Přerov U všech spojů jedoucích v úseku Bystřice p.Hostýnem,aut.st. - Přerov.aut.st. také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro 
jednotlivé přepravní zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

947979 Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Bečva-Horní Bečva-Bílá Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Prostřední Bečva,požární dům a Prostřední Bečva,Bacov,škola, Prostřední Bečva, hotel Zavadilka a Prostřední Bečva,Kněhyně,Skokan nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.



Příloha č. 4 - Tarifní výjimky a tarifní opatření na příměstských linkách systému ID ZK 

Oblast: Val.Meziříčí
828130 Zlín-Všemina-Vsetín Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dešná,rozc.0.5 - Dešná - Dešná,rozc.0.5 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
948620 Vsetín-Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Jarcová,rozc. a Jarcová,ObÚ nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948621 Vsetín-Malá Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašská Bystřice,Hlaváčky/Valašská Bystřice,Křižnice a Valašská Bystřice,Spina o délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948622 Lešná-Valašské Meziříčí-Malá Bystřice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Jarcová,rozc. a Jarcová,ObÚ nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948625 Valašské Meziříčí-Velká Lhota Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašské Meziříčí,Podlesí,Drážky/Valašské Meziříčí,Podlesí,Brdky a Valašské Meziříčí,Podlesí,točna o délce 1 tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948626 Rožnov pod Radhoštěm-Valašská Bystřice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Valašská Bystřice,Hlaváčky/Valašská Bystřice,Křižnice a Valašská Bystřice,Spina o délce 2 tarifních kilometrů, Valašská Bystřice,Leskovec a Valašská Bystřice,Údolí Žáry o délce 3 tarifních kilometrů, Valašská 
Bystřice,kostel a Valašská Bystřice,Hajdůšky nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948631 Valašské Meziříčí-Kunovice-Všechovice-Kelč
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Police,rozc. a Police,točna, Loučka,rozc. a Kunovice,ObÚ, Loučka,rozc. a Loučka,Lázy,ObÚ o délce 9 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného. U všech spojů 
jedoucích v úseku Kelč,aut.st. - Kelč,Lhota,náves platí také elektronické časové jízdenky pořízené v mobilní aplikaci IDSOK a papírové časové jízdenky vydané v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) platné pro jednotlivé přepravní 
zóny IDSOK. Doklady IDSOK lze použít pro mezikrajské cesty v uvedených zónách ze Zlínského do Olomouckého kraje a zpět a pro všechny vnitrokrajské cesty v rámci Olomouckého kraje.

948632 Valašské Meziříčí-Lešná-Choryně-Kelč Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Lešná,Lhotka nad Bečvou,rozc. a Lešná,Mštěnovice,CS CABOT o délce 1 tarifního kilometru, přes zastávku Kelč,Němetice,čekárna o délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do 
ceny jednotlivého jízdného.

948633 Valašské Meziříčí-Lešná,Jasenice Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Lešná,Jasenice,točna a Lešná,Mštěnovice,škola o délce 6 tarifních kilometrů, Lešná,Jasenice,točna a Lešná,Perná,farma ZD o délce 2 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny 
jednotlivého jízdného.

948650 Rožnov p.Radh.,Dolní Paseky - Rožnov p.Radh.,u náměstí Cestujícím tranzitujícím přes zastávku Rožnov p.Radh.,Koryčanské paseky o délce 2 kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
948651 Rožnov pod Radhoštěm-Vidče-Zašová-Valašské Meziříčí Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zašová,rozc. Veselá a Zašová,Veselá,střed, Zašová,žel.st./Zašová U chovatelů a Zašová konečná nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.
948652 Rožnov pod Radhoštěm-Zubří-Valašské Meziříčí Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zubří,Gumárny a Zubří,točna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948653 Rožnov pod Radhoštěm-Zubří-Rožnov pod Radhoštěm
Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Zubří,Gumárny/Zubří,centrum a Střítež nad Bečvou,lesní závod o délce 3 tarifních kilometrů, Zubří, rozc. Staré Zubří/Zubří pod rozcestím a Zubří, Staré Zubří/Zubří,točna nebude závlek tímto úsekem 
započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948663 Rožnov pod Radhoštěm-Hutisko-Solanec-Dolní Bečva,Rozpité-Rožnov pod 
Radhoštěm

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dolní Bečva,ObÚ/Dolní Bečva,škola a Dolní Bečva,Dolní Rozpité,točna nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

948979 Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Bečva-Horní Bečva-Bílá Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Prostřední Bečva,požární dům a Prostřední Bečva,Bacov,škola, Prostřední Bečva, hotel Zavadilka a Prostřední Bečva,Kněhyně,Skokan nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

Železniční doprava

Trať 280

Trať 323
Na celé trati platí v osobních a spěšných vlacích též doklady ODIS.
Tarif ID ZK neplatí na trati 323 na území Zlínského kraje a nelze použít ve směru do Moravskoslezského kraje

Trať 330

Trať 331
Na celé trati platí v osobních a spěšných vlacích též doklady Zlínské integrované dopravy (ZID).

Trať 340 / 341

Trať 303 do stanice Kojetín

Trať 300 do stanice Chropyně

Oblast souměstí Uherské Hradiště / Staré Město / Kunovice
- Využití časových kupónů z MHD Uherské Hradiště i v příměstských linkách ID ZK pouze v územním obvodu MHD souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. Více informací v SPP IDZK v příloze č. 3 - seznam zaintegrovaných měst.

Při cestách po trati 280 ve směru Vsetín – Valašské Klobouky nebo zpět se do tarifní vzdálenosti nepočítá případná zajížďka do zastávky (stanice) Střelná, tj. nezapočítávají se úseky Horní Lideč – Střelná a Střelná - Horní Lideč.

V úseku Hulín - Přerov trati 330 platí ve vlacích kategorie rychlík (R) dopravce České dráhy a.s. též doklady IDSOK.
V úseku Hulín - Přerov trati 330 platí v osobních a spěšných vlacích též doklady IDSOK.

Pro cesty mezi stanicemi ležícími na území Zlínského kraje a žst. Kojetín v tarifně kilometrických úsecích může být odbaveno ve spoji Os, Sp jízdním dokladem vydaným dle tarifu TR 10 i ID ZK (např. Kojetín – Kroměříž, Kojetín – Zlín), tzn. relace je považována za relaci mezikrajskou pro Zlínský kraj. Uznáváno je také dlouhodobé časové jízdné tarifu ID ZK.

Pro cesty mezi stanicemi ležícími na území Olomouckého kraje a žst. Chropyně v tarifně kilometrických úsecích může být odbaveno ve spoji Os, Sp jízdním dokladem vydaným dle tarifu IDSOK i TR 10 (např. Chropyně – Přerov), tzn. relace je považována za relaci vnitrokrajskou pro Olomoucký kraj. Uznáváno je také dlouhodobé časové jízdné tarifu IDSOK.

Pro cesty mezi stanicemi ležícími na území Zlínského kraje a žst. Chropyně v tarifně kilometrických úsecích může být odbaveno ve spoji Os a Sp jízdním dokladem vydaným dle tarifu TR 10 (např. Chropyně – Kroměříž, Chropyně – Holešov), tzn. relace je považována za relaci mezikrajskou pro Zlínský kraj. Tarif ID ZK oblastně žst. Chropyně nezahrnuje.

Může být odbaveno ve spoji Os, Sp a R také dokladem vydaným dle tarifu IDSOK. Tarif ID ZK platí oblastně pouze na území Zlínského kraje do žst. Břest (bez přesahu do Olomouckého kraje na trati 330).
V úseku Moravský Písek – Staré Město trati 330 platí ve vlacích kategorie osobní (Os), spěšný (Sp) a rychlík (R) dopravce České dráhy a.s. též doklady IDS JMK  a doklady dopravce.

Jízdní doklady platné pro trať Kunovice zastávka – Uherské Hradiště (přímo) a zpět platí bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Kunovice.
Jízdní doklady platné pro trať Kunovice zastávka – Kunovice (přímo) a zpět bez doplatku rozdílu jízdného i při jízdě přes Uherské Hradiště.



Příloha č. 5 - Vzory bezkontaktních čipových karet

Anonymní    

Náhradní    

Osobní

Firemní    



                                                  

 

Bezkontaktní čipové karty ODISky

AM – karty byly dříve vydávány pod logem Veolia Transport

osobní               náhradní

zadní strana

ČSAD VS
osobní         náhradní    zadní strana



                                                  

 

3ČSAD
osobní       anonymní    náhradní

zadní strana – ČSAD HA      ČSAD KA              ČSAD FM

DPO – karty byly do 31. 7. 2012 vydávány bez loga ODISka.

osobní        anonymní             náhradní

zadní strana

MDPO
osobní        náhradní               zadní strana



                                                  

 

ODS
osobní         náhradní     zadní strana - ODS

TM
osobní           anonymní

náhradní               zadní strana

TQM
osobní       náhradní    zadní strana



                                                  

 

KODIS
osobní    anonymní       náhradní

firemní    zadní strana

KÚ MsK
zaměstnanecká              zadní strana

projekt Zaměstnanecká mobilita  zadní strany



                                                  

 

VŠB – TU Ostrava
studentské     zadní strana

zaměstnanecké    zadní strana
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Příloha č. 6 – Vzory průkazů na slevu a bezplatnou přepravu 

Průkaz pro žáky a studenty od 15 do dovršení 26 let 

A) Starý vzor 

 

B) Nový vzor 

 

Mezinárodní průkaz studenta ISIC (starší vizuál průkazu ISIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezinárodní průkaz studenta ISIC (nový vizuál průkazu ISIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhled rubové strany průkazu ISIC je modifikovatelný a každý vydavatel (škola) může zadní stranu 
graficky upravovat dle svých potřeb. Pro nárokování slevy je rubová strana irelevantní (vyjma 
revalidační známky – viz níže). 

Pozn.: Vzhled nového průkazu ISIC se může mírně lišit (dle typu školy) a může obsahovat i další 
paramenty. Průkaz ISIC může obsahovat funkci a grafické prvky platební karty. 

 

Starší vizuál průkazu ISIC v digitální podobě 

 

 

 

 

 

 

 

Nový vizuál průkazu ISIC v digitální podobě 

 

 

 

 

 

 

 



Neplatný vizuál průkazu ISIC v digitální podobě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průkaz ZTP 

 

 

 

 

 

 

 



Průkaz na slevu jízdného pro rodiče, nebo soudem stanovené opatrovníky k návštěvě 
dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu třetího stupně 

Podmínky stanovuje Cenový výměr Ministerstva financí ČR 

Papírová verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzor z aplikace OneTicket 

 

 

Platnost kódu 
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