Tarifní zásady a pojmy
1. IDOK je alternativní systém organizace veřejné osobní dopravy, kterým je zajišťována dopravní
obslužnost Karlovarského kraje dopravci v různých druzích veřejné osobní dopravy.

2. Pokud není vztah mezi cestujícím a dopravcem upraven v Tarifu IDOK, řídí se příslušnými ustanoveními
Tarifu dopravce, jenž přepravu po příslušné části přepravní cesty zajišťuje.

3. Tarif IDOK je zónový. Území, na němž je provozován systém IDOK je rozděleno na zóny.
4. Zóna je území, které je vymezeno výčtem spojů a současně výčtem zastávek a stanic, které v daném
území leží. Prochází‐li libovolný spoj více zónami, je na něm zpravidla definována jedna či více
hraničních zastávek nebo stanic.

5. Hraniční zastávka/stanice je taková zastávka/stanice, v níž končí územní platnost integrovaného
jízdního dokladu IDOK (dále jen IJD) pro zónu, ze které spoj vyjíždí nebo začíná územní platnost IJD pro
zónu, do které spoj vjíždí. Není‐li hranice mezi zónami definována hraniční zastávkou/stanicí, považuje
se za ni střed vzdálenosti mezi dvěma sousedními zastávkami, kdy každá přísluší k jiné zóně.

6. Pokud cestující vyjíždí ze zóny/zón, nebo vjíždí do zóny/zón, pro něž má koupen IJD, do zastávky, která
se nachází mimo tuto zónu/zóny, zaplatí část jízdného z/do příslušné hraniční zastávky nebo
poslední/první zastávky zóny/zón, pro něž má koupen IJD, do/ze zastávky cílové/počáteční podle tarifu
příslušného dopravce pro jednotlivou jízdu (tzv. lomený tarif).

Jízdní doklad
1. Jízdním dokladem v systému IDOK je nepřenosná časová jízdenka.
2. Časové jízdní doklady jsou klouzavé třicetidenní a sedmidenní. Časové jízdní doklady jsou zaznamenány
na bezkontaktní čipové kartě (dále BČK). Seznam BČK, vzory jejich vzhledů vydávaných jednotlivými
vydavateli, na kterých budou zaznamenány IJD IDOK a informace o jejich využívání zveřejní Dopravci
a Koordinátor na svých internetových stránkách

3. Příjezdem vozidla do hraniční zastávky/stanice končí územní platnost jízdního dokladu pro předcházející
tarifní zónu. Odjezdem vozidla z hraniční zastávky/stanice začíná územní platnost jízdního dokladu pro
následující tarifní zónu.

Tarifní zóny, hraniční zastávky a stanice
1. Území IDOK je rozděleno na tarifní zóny. Seznam tarifních zón je uveden na www.idok.info.
2. Tarifní zóny jsou navzájem zpravidla odděleny hraničními zastávkami/stanicemi. Seznam hraničních
zastávek a stanic je uveden na www.idok.info.

