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Co musíte udělat, když:
Potřebujete vystavit průkazku IDS JMK
Cestující do 18 let
1. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101 (Brno), 225 (Adamov), 235 (Blansko) nebo 740 (Vyškov) žadatel do
15 let předloží svou fotografii formátu 35 x 45 mm, rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele,
který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné
číslo. Osoby od 15 do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) se prokážou průkazem totožnosti s datem narození.
Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku 15 či 18 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku novou.
2. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235 a 740, žadatel předloží svou
fotografii formátu 35 x 45 mm a Žákovský průkaz dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

Cestující od 18 let do 26 let
1. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101 (Brno), 225 (Adamov), 235 (Blansko) nebo 740 (Vyškov)
žadatel předloží svou fotografii formátu 35 x 45 mm, průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým může být:
• průkaz ISIC platný do 31. 12. 2009 ode dne jeho vydání nebo prolongace;
• průkaz studenta vysoké školy (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů) se sídlem v Brně;
• potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy
a podpis oprávněné osoby školy;
• Žákovský průkaz dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.
2. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235 a 740, žadatel předloží svou
fotografii formátu 35 x 45 mm, průkaz totožnosti s datem narození a Žákovský průkaz dle cenového věstníku MF ČR.

Potřebujete ověřit Žákovský průkaz
Na tiskopis průkazu koupený předem vyplňte:
Jméno, příjmení, datum narození, v kolonce „Z” místo trvalého pobytu nebo internátu, včetně příslušeného okresu
uvedeného v závorce. V kolonce „DO” uvedete místo školy/internátu. Název a místo sídla školy, údaj o trvání školního roku
a dny v týdnu, kdy probíhá výuka, Vám potvrdí škola (razítko, podpis).

Při ověření u přepážky předložte:
Fotografii formátu 35 x 45 mm. Osobní doklad vydaný orgánem státní správy, event. potvrzení o přidělení internátu (žáci a
studenti starší 15 let). Rodný list, cestovní pas nebo jiný doklad (žáci mladší 15 let).

Kde lze průkazky získat
Železniční stanice Českých drah
Adamov; Adamov zastávka; Bílovice nad Svitavou; Blansko; Blansko město; Boskovice; Brno hl.n. (průkazky pouze na
vybraných přepážkách); Brno-Královo Pole; Brno-Židenice; Březová nad Svitavou; Bučovice; Čebín; Doubravice nad Svitavou;
Doubravník; Hostěrádky-Rešov; Hradčany; Hrušovany u Brna; Chrlice; Ivančice; Ivanovice na Hané; Křenovice horní nádraží;
Křižanovice; Kuřim; Kyjov; Letovice; Letovice zastávka; Luleč; Modřice; Moravské Bránice; Moravský Krumlov; Náměšť
nad Oslavou; Nedvědice; Nemotice; Nesovice; Nezamyslice; Rájec-Jestřebí; Rajhrad; Rapotice; Rosice u Brna; Rousínov;
Řikonín; Skalice nad Svitavou; Slavkov u Brna; Sokolnice-Telnice; Střelice; Svitávka; Šlapanice; Tetčice; Tišnov; Újezd u Brna;
Velké Opatovice; Vojkovice nad Svratkou; Vranovice; Vyškov na Moravě; Zastávka u Brna; Žabčice.

Prodejny Dopravního podniku města Brna v Brně
Bystrc, Zoo; Královo Pole, menza VUT Purkyňova; Královo Pole, nádraží; Mendlovo náměstí; Novobranská; Pisárky;
Stará osada.

Autobusová nádraží - omezený sortiment předplatních kupónů
Blansko; Boskovice; Kyjov; Tišnov (v budově nádraží); Vyškov.

Mimobrněnské pošty - omezený sortiment předplatních kupónů, neověřují Žákovské průkazy

