Přepravní a tarifní podmínky městské hromadné dopravy
ve Studénce
Provoz městské hromadné dopravy ve Studénce (dále jen MHD) upravují především tyto
základní právní předpisy:
- zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu,
- vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě vyhláška
- vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

1.

Základní tarifní ustanovení
1.1.

Základní tarifní podmínky a sazby
Základní tarifní podmínky a sazby jsou stanoveny Radou města Studénky a jsou
v souladu s cenovým výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami.

1.2.

Jízdné (přepravné)
Jízdné (přepravné) na lince MHD ve Studénce je jednotné, a to v denním i nočním
provozu. Jízdenka platí jen pro jízdu spoje, pro který byla vydána.
a) ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu (včetně DPH)
 občanské jízdné
 zlevněné jízdné pro cestující od 6 do 18let
 žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let
 zlevněné jízdné pro osoby starší 65 let
 zavazadla o rozměrech větších než 20x30x50 cm
nebo zavazadla ve tvaru válce přesahující délku
150 cm a průměr 10 cm nebo zavazadla tvaru
desky přesahující 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost
přesahuje 25 kg
 souprava lyží, snowboard, pes
b) ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu (včetně DPH)
 měsíční jízdenka občanská
 měsíční jízdenka zlevněná pro děti od 6 do 15 let
měsíční jízdenka zlevněná pro žáky základních
a středních škol, studenty vysokých škol ve věku
do 26 let (mimo studentů trvale výdělečně činných)
 a osoby starší 65 let
c) bezplatná přeprava na linkách MHD Studénka
 1 dítě do dovršení 6let věku,
 držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa,
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12,00 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč

6,00 Kč
6,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč

100,00 Kč

 zavazadla o rozměrech menších než 20 x 30 x 50 cm nebo zavazadla ve tvaru
válce nepřesahující délku 150 cm a průměr 10 cm nebo zavazadla tvaru desky
nepřesahující rozměr 80x100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg.
d) linka je zařazena do systému ODIS a jsou na ni uznávány dlouhodobé časové
jízdenky, není zde uznáván senior pas
1.3.

Odbavování cestujících
V MHD Studénka je zavedeno odbavování cestujících v autobuse. Jízdné hradí
cestující při vstupu do autobusu řidiči, ten je povinen vydat cestujícímu jízdenku.
Pokud je výměrem stanoveno předložení průkazu, musí se jím cestující prokázat.

2.

Všeobecné přepravní podmínky
2.1.

Přeprava dětí do dovršení věku 6let věku
Přeprava dětí do 6 let věku bez dozoru cestujícího staršího 10let není povolena.

2.2.

Přeprava osob tělesně postižených
Občanům poškozeným na zdraví se poskytují tyto výhody:
 držitelům TP – místo k sezení
 držitelům ZTP – místo k sezení a bezplatná přeprava
 držitelům ZTP/P – místo k sezení, bezplatná přeprava a bezplatná přeprava
průvodce.
Nárok na přiznání uvedených výhod uplatňují tito cestující předložením příslušného
průkazu.

2.3.

Přeprava zavazadel
Cestující má právo vzít s sebou do vozidla jako zavazadlo:
 věci, které lze snadno a rychle naložit a umístit ve vozidle,
 živá zvířata, pokud jsou pevně uzavřena v klecích či jiných schránkách
s nepropustným dnem.
Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla. Za zavazadla se považují
drobné předměty, které je možno podle potřeby držet na klíně nebo v ruce.

2.4.

Přeprava psa
Beze schránky je možno vzít do vozidla psa za následujících podmínek:
 pes má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře
 nejde o nemocného, špinavého nebo zlého psa
 v jednom vozidle se přepravuje pouze jeden pes
Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na psy ozbrojených sil, policie a na asistenční
psy.

2.5.

Přeprava dětských kočárků
Ve vozidle je možno přepravovat pouze jeden dětský kočárek. Přednost má kočárek
s dítětem. Řidič může povolit přepravu druhého kočárku, pokud to provozní podmínky
umožňují.
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2.6.

Podmínky poskytování zlevněného jízdného
 cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní)
jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který
obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení
a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem
obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci
navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při
odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím
vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného
dopravního systému včetně elektronických nosičů,
 žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole
nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě
studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na
roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok
se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle
dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum
narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem
ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku
průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného
integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů,
 cestující starší 65let. nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem
občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo
digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může
při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím
vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního
systému včetně elektronických nosičů,
 držitélé průkazu ZTP a ZTP/P se prokazují průkazem držitele průkazu ZTP
a ZTP/P.

2.7.

Sankce
Pokud se cestující při kontrole neprokáže žádnou jízdenkou, jízdenkou neplatnou,
případně jízdenkou na nižší částku než stanoví tarifní podmínky, je povinen zaplatit
jízdné a přirážku k jízdnému. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému
v hotovosti na místě činí přirážka 300,00 Kč. V případě, že cestující uhradí přirážku k
jízdnému do 15kalendářních dnů, činí přirážka 500,00 Kč. V ostatních případech činí
výše přirážky 1.000,00 Kč.

3.

Platnost a účinnost
Přepravní a tarifní podmínky MHD ve Studénce byly schváleny Radou města Studénky na
schůzi konané dne 28.06.2018 usnesením č. 1667/78/18 a jejich platnost
a účinnost je od 01.09.2018.
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