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1/2017
Nařízení,
kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské autobusové dopravě na území města Karviné
Změna: 4/2018
Rada města Karviné na své schůzi dne 25. 01. 2017 vydala v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 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. 01/2016, část I, oddíl B, položka 3, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví maximální ceny jízdného za dopravu v městské autobusové dopravě (dále jen "MAD") a v
příměstské dopravě provozované v rámci MAD na území města Karviné.

Článek 2
Maximální cena jízdného v městské autobusové dopravě
2.1 Maximální cena jízdného v MAD, slevy jízdného a rozsah bezplatné přepravy jsou stanoveny ve výši uvedené v
příloze č. 1 k tomuto nařízení.
2.2 Změny výše jízdného v MAD, rozsahu slev a bezplatné přepravy stanoví svým usnesením Rada města Karviné
vždy jako maximální ceny na území statutárního města Karviné.
2.3 Za maximální ceny časových jízdenek pro tarifní zónu 5 (město Karviná) v rámci integrovaného dopravního
systému se považují ceny jízdného dle Tarifu ODIS platného pro integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS.
2.4 Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 1)

Článek 3
Maximální cena jízdného v příměstské hromadné dopravě, provozované v rámci MAD
3.1 V příměstské hromadné dopravě provozované v územním obvodu statutárního města Karviné se za maximální
ceny považují ceny jízdného, rozsah slev a bezplatná přeprava dle Tarifu ODIS platného pro integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje ODIS.

Článek 4
Účinnost
Toto nařízení bylo schváleno Radou města Karviné dne 25. 01. 2017 usnesením č. 3329 a nabývá účinnosti 10. 02.
2017.
Schváleno: 25.01.2017
Tomáš Hanzel v. r.
primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora
Účinnost: 10.02.2017
Zpracovatel: Odbor organizační

Příl.1
I. Ceny jízdného včetně DPH

- jízdenka pro jednu jízdu z elektronické peněženky: platba:
ODISka v hotovosti /bezkontaktní kartou (BK)
přestupní jízdenka nepřestupní jízdenka
a) Jednotlivá jízdenka
- pro občany starší 15 let 10,- Kč 15,- Kč
- pro děti a mladistvé od 6 do 15 let 5,- Kč 7,- Kč
- za psa 5,- Kč 7,- Kč
- za zavazadlo o rozměrech větších než 30x40x60cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměru 10 cm, tvaru desky
přesahující délku 5x80x100cm nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg 5,- Kč 7,- Kč
- lyže, jedny sáně, krosna, dětský kočárek a kočárek typu golfové hole bez dítěte 5,- Kč 7,- Kč
Dlouhodobé časové jízdné (DČJ) ODISka
b) Nepřenosné jízdenky - řidič nevydává
Obyčejné nezlevněné jízdenky
- 7 denní 124,- Kč
- 30 denní 270,- Kč
- 90 denní 702,- Kč
- 180 denní 1 326,- Kč
- 365 denní 2 470,- Kč
Zlevněné jízdenky pro žáky a studenty ve věku od 15 let do dovršení 26 let (platí po dobu školních prázdnin; 5měsíční jízdenka
platí pro období září - leden a únor - červen)
- 30 denní 135,- Kč
- 90 denní 345,- Kč
- 5 měsíční 550,- Kč
Zlevněné jízdenky pro důchodce
- 30 denní 195,- Kč
- 90 denní 486,- Kč
Zlevněné jízdenky pro občany po dovršení věku 70 let - celá síť ODIS v MSK
- 180 denní 500,- Kč
- 365 denní 850,- Kč
Zlevněné jízdenky pro zaměstnance ČSAD Karviná a jejich rodinné příslušníky
- roční jízdenka pro zaměstnance ČSAD Karviná a.s., provoz Karviná a jejich rodinné příslušníky nad 15 let (studující do 26 let)
280,- Kč
- roční jízdenka pro rodinné příslušníky zaměstnance ČSAD Karviná a.s. do 15 let věku 140,- Kč
c) Přenosné jízdenky - řidič nevydává (pouze anonymní ODISka)
Obyčejné nezlevněné jízdenky
- 7 denní 124,- Kč
- 30 denní 327,- Kč
- 180 denní 1 962,- Kč
- 365 denní 3 924,- Kč
d) Jednotlivá jízdenka zakoupená z BČK ODISka opravňuje majitele ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení

jízdenky, a to jak na linky MAD, tak i příměstské autobusové linky. Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši
základní sazby v navazujícím spoji. Základní sazba činí 9,- Kč a 4,- Kč, cena přestupní jízdenky tedy bude 1,- Kč.
II. Bezplatná přeprava / nárok se prokazuje /
- občané nad 65 let věku / příslušnou kartou s kupónem/
- pro děti a mladistvé od 6 do 15 let / příslušnou kartou s kupónem/
- děti do dovršení věku 6 let (s cestujícím starším 10 let)
- držitelé průkazu ZTP / příslušným dokladem /
- držitelé průkazu ZTP/P (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce / příslušným dokladem / (osoba nebo pes)
- chodítka resp. rotátory, které využívají občané v rámci své mobility (tzn. osoby, které z důvodu snížené mobility využívají tuto
zdravotní pomůcku jako stabilní oporu k chůzi)
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) na základě tzv. "osvědčení
o účasti v národním odboji" dle zákona č. 255/1946 Sb.
- příslušníci policie ČR a Městské policie Karviná 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 x 40 x 60 cm, předmět tyčovitého tvaru do délky 150 cm a průměru do 10 cm, předmět tvaru desky
do rozměru 5 x 80 x 100cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
- zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru 30 x 40 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, pro držitele ZTP a ZTP/P
- jeden pes a jedno zavazadlo držitele dlouhodobé časové jízdenky v zakoupených zónách
- držitelé platné přenosné BČK ODISka ve spojení se služebním průkazem MMK Karviná
____________________
1) zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

