Město Český Těšín
Rada města Český Těšín

Nařízení města Český Těšín č. 5/2020,
kterým se stanovují maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě na území
města Český Těšín
Rada města Český Těšín se na své 27. schůzi konané dne 30.07.2020 usnesením č. 1563/27./RM usnesla
vydat dle § 11 odstavce 1 a § 102 odstavce 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, dle § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, na základě zmocnění dle § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí
č. 01/2020 ze dne 17.12.2019, část I, oddíl B, položka 3, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, toto nařízení města:
Článek 1
Předmět a působnost nařízení města
Toto nařízení stanovuje pro účely regulace cen maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě
Český Těšín pro zónu 45, a to s působností na celém území města Český Těšín.
Článek 2
Maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě
(1) Maximální ceny jízdného, slevy jízdného a rozsah bezplatné přepravy v městské hromadné
dopravě jsou stanoveny ve výši uvedené níže v odst. 5 tohoto článku.
(2) Změny výše jízdného, změny v rozsahu slev a bezplatné přepravy v městské hromadné dopravě
budou řešeny novým nařízením vždy jako maximální ceny platné na území města Český Těšín.
(3) Za maximální ceny časových jízdenek pro tarifní zónu 45 v rámci Integrovaného dopravního
systému Moravskoslezského kraje ODIS se považují ceny jízdného dle platného Tarifu ODIS.
(4) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního
předpisu.
(5) Maximální ceny jízdného, slevy jízdného a rozsah bezplatné přepravy v městské hromadné
dopravě se stanoví takto:

a) Maximální ceny jízdného
Cena jízdenky pro jednu jízdu
Prodej z elektronické
Prodej za hotové nebo
peněženky ODISky* nebo z bankovní platební
z ODISapky** - přestupní karty - nepřestupní
9,00 Kč
12,00 Kč
4,00 Kč
6,00 Kč
4,00 Kč
6,00 Kč

Jízdenka pro jednu jízdu

občané starší 15 let
děti a mladiství od 6 do 15 let
pes
zavazadlo o rozměrech větších než 30 cm
x 40 cm x 60 cm, předmět tyčového tvaru
do délky 150 cm a průměru do 10 cm,
4,00 Kč
předmět tvaru desky do rozměru 5 cm x 80
cm x 100 cm
sáně, dětský kočárek nebo kočárek typu
4,00 Kč
golfové hole bez dítěte, krosna, chodítko
* ODISka = bezkontaktní čipová karta
** ODISapka = mobilní aplikace s možností nákupu jízdenek

1

6,00 Kč

6,00 Kč

Cena časové jízdenky z čipové karty
Obyčejná nezlevněná jízdenka
- přenosná
7denní jízdenka
30denní jízdenka
180denní jízdenka
365denní jízdenka

zóna 45
115,00 Kč
302,00 Kč
1 812,00 Kč
3.624,00 Kč

Obyčejná nezlevněná jízdenka
- nepřenosná
7denní jízdenka
30denní jízdenka
90denní jízdenka
180denní jízdenka
365denní jízdenka

Zóna 45
30denní jízdenka zlevněná
90denní jízdenka zlevněná
5měsíční jízdenka občanská

zóna 45
115,00 Kč
240,00 Kč
648,00 Kč
1 224,00 Kč
2280,00 Kč

Zlevněná jízdenka pro
Zlevněná jízdenka pro
studenty ve věku 15 - 26
děti a žáky ve věku
let - nepřenosná
6 – 15 let - nepřenosná
120,00 Kč
90,00 Kč
324,00 Kč
243,00 Kč
492,00 Kč
369,00 Kč

Zlevněné jízdenky pro důchodce a
občany po dovršení 65 let nepřenosná
30denní jízdenka
90denní jízdenka

zóna 45
180,00 Kč
486,00 Kč

Občané po dovršení 70 let věku nepřenosná
180 denní jízdenka
365 denní jízdenka

zóna 45
150,00 Kč
300,00 Kč

b) Slevy jízdného
Zvýhodněná jízdenka z čipové karty
nebo z ODISapky pro přestup do 30
minut
z ceny 9,00 Kč
z ceny 4,00 Kč

Prodej z elektronické
Prodej za hotové nebo
peněženky nebo z
z bankovní platební
ODISapky - přestupní
karty -nepřestupní
zdarma
zdarma
-

Jízdenka zakoupená z elektronické peněženky ODISky opravňuje držitele karty ke zvýhodněnému
přestupu v době 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky městské hromadné dopravy,
příměstské autobusové dopravy, tak na vlaky Českých drah. Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení
ceny o výši základní sazby v navazujícím spoji.
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Jednotlivá jízdenka zakoupená ODISapkou pro celou tarifní oblast MĚSTO Český Těšín je přestupná
a platí 45 minut. Platnost jízdenky započne 2 minuty po zaplacení jízdenky.
Jednotlivá jízdenka zakoupená ODISapkou nad vyhledaným spojením opravňuje držitele
ke zvýhodněnému přestupu v době do 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky MHD, tak i
na linky příměstské autobusové dopravy a na vlaky Českých drah, a. s. Zvýhodněným přestupem v rámci
MHD se rozumí přestup zdarma. Platnost jízdenky zakoupené ODISapkou nad vyhledaným spojením
začne 5 minut před odjezdem dle jízdního řádu z výchozí zastávky prvního spoje a skončí 15 minut
po příjezdu dle jízdního řádu do cílové zastávky posledního spoje spojení. Jízdenka zakoupená
ODISapkou nad vyhledaným spojením platí pouze na trase mezi výchozí a cílovou zastávkou.

c) Rozsah bezplatné přepravy
Prokázání nároku
děti do dovršení věku 6 let (s cestujícím starším 10 let) bez omezení počtu dětí
držitelé průkazů ZTP
příslušný doklad
držitelé průkazů ZTP-P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce příslušný doklad
(osoba nebo pes)
příslušníci Policie ČR ve služebním stejnokroji
kočárek s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let), resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let
zavazadlo do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm,
předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm,
předmět tvaru desky do rozměru 5 cm x 80 cm x 100 cm, přičemž
tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
jeden pes a jedno zavazadlo držitele dlouhodobé časové jízdenky
zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 cm x 40 cm x 60 cm
jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg jeden pár lyží s holemi nebo snowboard
jeden smuteční věnec
tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
chodítko, které využívá osoba s omezenou schopností pohybu
Bezplatná přeprava cestujících, kteří se prokáží čipovou kartou s nahranou 365 denní
dlouhodobou časovou jízdenkou s nulovou cenou
členové Svazu Vojenských táborů nucených prací (VTNP) a
Pomocných technických praporů (PTP)
členové Českého svazu bojovníků za svobodu a
členové Československé obce legionářské
váleční veteráni
členové Konfederace politických vězňů
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čipová karta
čipová karta
čipová karta
čipová karta

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením se ruší nařízení města Český Těšín č. 10/2019, kterým se stanovují
maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě na území města Český Těšín.
(2) Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 30.08.2020.

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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