
 

Náležitosti pro vyřízení průkazu 
pro využívání předplatného a slev na MHD v Olomouci: 

 
1. Cestující nenárokuje slevu na jízdném: odpovídající podobenka žadatele 

rozměru 35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti 
 

2. Cestující nárokuje slevu na jízdném: 
 
Zlevněné jízdné: 
- děti od 6 do 15 let věku: odpovídající podobenka žadatele rozměru 

35 x 45 mm a zákonným zástupcem vyplněná žákovská žádanka (zdarma 
k dispozici na prodejnách jízdenek DPMO nebo na 
http://www.dpmo.cz/forms/zakovska-zadanka-2009.pdf ). 
 

- žáci a studenti od 15 do 26 let věku: odpovídající podobenka žadatele 
rozměru 35 x 45 mm, školou potvrzená studentská žádanka (zdarma 
k dispozici na prodejnách jízdenek DPMO nebo na 
http://www.dpmo.cz/forms/studentska-zadanka-2009.pdf ) a předložení 
dokladu totožnosti. Od 1.3.2012 je pro vystavení zlevněného časového 
kuponu zcela dostatečný platný mezinárodní průkaz studenta ISIC bez 
nutnosti vystavení průkazu MHD. 
 

- poživatelé starobního a invalidního d ůchodu 3. stupně: odpovídající 
podobenka žadatele rozměru 35 x 45 mm, oznámení o zvýšení důchodu 
nebo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního 
orgánu o pobírání důchodu. Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. 
Předložení dokladu totožnosti. 
 

Senior-Pas: 
- občané starší 70 let: odpovídající podobenka žadatele rozměru 

35 x 45 mm a předložení dokladu totožnosti. 
 
- důchodci – držitelé platných průkazů vydaných Vojenským sdružením 

rehabilitovaných ČR, držitelé osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., 
o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných 
účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, 
soudního rozhodnutí podle § 29 zákona č. 87/1991 o mimosoudních 
rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 87/1991 Sb“.,), potvrzení vojenské správy pro žadatele o mimosoudní 
rehabilitaci podle zákona č. 87/1991: odpovídající podobenka žadatele 
rozměru 35 x 45 mm, předložení dokladu totožnosti a p říslušného dokladu 
o nároku na slevu (člena Vojenského sdružení rehabilitovaných v ČR, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických v ězňů ČR, Sdružení 
bývalých politických vězňů ČR a Svazu PTP-VTNP). 

http://www.dpmo.cz/forms/zakovska-zadanka-2009.pdf
http://www.dpmo.cz/forms/studentska-zadanka-2009.pdf

