
ŽÁDANKA NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ
mateřská / rodičovská dovolená

Podmínky pro výdej zlevněného jízdného pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené jsou 
stanoveny Tarifem MHD a Smluvními přepravními podmínkami DSZO, s.r.o.

Zlevněným jízdným pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené se rozumí: 

a) zlevněná časová jízdenka, kterou tvoří průkazka „M.“ a zlevněný časový kupón 

b) zlevněná jízdenka pro jednotlivé jízdné, zakoupená na základě platné průkazky „M“ 

Průkazka „M“ se vydává na základě: 

- řádně vyplněné a příslušným správním úřadem potvrzené žádanky, kterou si předprodej 
DSZO, s.r.o. ponechá, 

- po předložení průkazu totožnosti žadatele, 

- po předložení rodného listu dítěte a 

- po dodání 1 ks fotografie (ne starší jednoho roku) pasového formátu (3,5 x 4,5 cm), 
odpovídající současné podobě žadatele, přičemž tato fotografie bude součástí průkazky 
„M“ v držení žadatele. 

Žadatel má právo vlastnit pouze jednu platnou průkazku. 

Na zlevněnou průkazku mají nárok rodiče na mateřské/rodičovské dovolené pouze po dobu 
pobírání mateřských/rodičovských dávek. Nejdéle však do 3 let věku dítěte. 

Pouze platná průkazka „M“ opravňuje žadatele k zakoupení zlevněné jízdenky pro jednotlivé 
jízdné. 

Žadatel má právo na vystavení duplikátu zlevněného časového kuponu v případě jeho ztráty, 
zničení nebo zcizení. Nárok na vydání náhradního časového kupónu (duplikátu) lze žadateli 
přiznat pouze jednou za kalendářní rok a za úplatu stanovenou Tarifem MHD. 

Žadatel bere na vědomí, že likvidací osobních údajů dopravcem po uplynutí doby zpracování 
osobních údajů, dojde ke zneplatnění průkazky, pokud si žadatel před uplynutím této lhůty 
nepožádá o vystavení nové průkazky. Totéž platí v případě, že žadatel písemnou formou požádá 
dopravce o likvidaci zpracovávaných osobních údajů.

Podmínky pro poskytnutí zlevněného jízdného 
pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené

Číslo pracovníka DSZODopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín   IČ: 60730153   DIČ: CZ60730153   

Tel: 577 052 111   Web: www.dszo.cz   E-mail: dispecink@dszo.cz

Potvrzení o mateřských/rodičovských dávkách:

Razítko a podpis

Potvrzujeme, že žadatel(ka) pobírá v roce                      mateřské/rodičovské dávky.

Dne

ŽÁDANKA NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ
mateřská / rodičovská dovolená

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Datum narození dítěte:

Adresa bydliště:

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami DSZO, s.r.o. (dále jen „dopravce“) pro 
poskytování zlevněného časového jízdného pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, které 
jsou nedílnou součástí této žádanky. 

Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) v této žádance, jsou pravdivé 
a přesné, jejich případné změny se zavazuji oznámit dopravci nejpozději do 30 dnů 
od této změny.

Beru na vědomí, že údaje uvedené o osobě žadatele, popř. jeho dítěte v této žádance 
(tj. jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště), popř. poskytnuté v souvislosti s touto 
žádankou (např. údaj o pobírání mateřských/rodičovských dávek), budou dopravcem 
zpracovávány za účelem: 

- posouzení nároku žadatele na poskytnutí zlevněného časového jízdného dopravcem pro 
rodiče na mateřské / rodičovské dovolené

- vedení databáze pro vystavení zlevněného jízdného a vystavení duplikátu příslušného 
časového kuponu dopravcem, 

a to po dobu 5ti let od ukončení platnosti posledního časového kupónu, přičemž 
po uplynutí této doby budou uvedené osobní údaje zlikvidovány.

Beru na vědomí práva, která mi jakožto subjektu údajů vyplývají z Nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zejména: 

a) právo být informován o zpracování mých osobních údajů, 

b) právo na přístup k mým osobním údajům, 

c) právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají mé osoby,

d) právo na výmaz osobních údajů, 

e) právo na přenositelnost osobních údajů jinému správci;

f) právo na ochranu v případě porušení povinností dopravce coby správce,

přičemž tato práva jsou podrobně upravena ve Smluvních přepravních podmínkách dopravce 
dostupných na webových stránkách dopravce www.dszo.cz

Podpis žadateleDne
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