Změna Tarifu PID od 1. dubna 2022
Středočeský kraj – Od pátku 1. dubna 2022 dojde v návaznosti na
úpravy výše státem nařízeních slev ve veřejné dopravě pro děti,
studenty a seniory ke změně tarifu PID ve Středočeském kraji.
V Praze se výše ani rozsah slev nemění!

Děti od 6 do 18 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Studenti od 18 do 26 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři od 65 do 70 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři nad 70 let:
Zatím nadále bezplatná přeprava v autobusech. Rada Středočeského
kraje nicméně schválila její zrušení a sjednocení s kategorií Senioři 65+,
tj. sleva 50 %. Tato změna ale 1. dubna v platnost nevejde, protože změnu
musí ještě schválit zastupitelstvo Středočeského kraje. Předpokládaný
termín této změny je léto 2022.
ZTP a ZTP/P:
Nyní bezplatná přeprava pro držitele průkazky i pro průvodce. Nově držitel
průkazky sleva 75 % a průvodce 0Kč.
Invalidní důchodci III. stupně:
Bohužel k této nové státem nařízené slevě od 1. dubna nejsou zatím
v žádných materiálech ke změnám tarifu potřebné informace. Na
podrobnosti se pravidelně na ROPID a IDSK dotazujeme a zveřejníme
ihned, jakmile budeme vědět něco více.
Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých
jízdenek ze strany státu nebude možný zpětný odkup nevyužitých
jízdenek, které pozbydou po 1. 4. 2022 platnosti, a to včetně jízdenek
zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka. Tyto jízdenky je nutné využít

do 31. 3. 2022. Zakoupené zvýhodněné předplatné jízdné pro děti
zůstane i po změně tarifu nadále v platnosti! Nyní je tedy nejvyšší čas
si ho pořídit a odložit tak snížení státní slevy až na pozdější dobu!
Vyplatí se vám předplatné? To snadno zjistíte v tarifní kalkulačce PID:
https://pid.cz/tarif-web/calc.php Nebo do vyhledávače na internetu napište
jednoduše „Tarifní kalkulačka PID“ a klikněte hned na první odkaz a
můžete dále postupovat.
Jak předplatné pořídit? V mobilní aplikaci PID Lítačka, nebo na některých
z kartičkových nosičů, ideálně na LÍTAČKU. Tu zařídíte online z pohodlí
domova zde: https://pid.cz/tarif-web/calc.php , nebo na pokladně Českých
drah v Benešově. Mobilní aplikaci si můžete zdarma stáhnout do vašeho
mobilního telefonu a po zaregistrování můžete kupovat předplatné.
Obvykle platí pravidlo, že kdo cestuje alespoň třikrát týdně, tak pro něj je
předplatné výhodnější a může ročně ušetřit třeba i několik tisíc korun
v závislosti na délce trasy a počtu projetých tarifních pásem.
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