Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov platné od 1.7.2018

I. Ceny jízdného včetně DPH
a) Jízdenka pro jednu jízdu

z el. peněženky
ODISky
přestupní jízdenka

platba v hotovosti nebo
platební kartou
nepřestupní jízdenka

- pro občany starší 15 let
- pro děti a mladistvé od 6 do 15 let
- pes
- za zavazadlo o rozměrech větších než 30x40x60 cm,
tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměru 10 cm,
tvaru desky přesahující délku 80x100x5 cm,
přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem
nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg
- jedny lyže, jedny sáně, krosna, dětský kočárek
a kočárek typu golfové hole bez dítěte

9,00 Kč
4,50 Kč
8,00 Kč

12,00 Kč
6,00 Kč
10,00 Kč

8,00 Kč

10,00 Kč

8,00 Kč

10,00 Kč

zlevněná jízdenka z ODISky pro přestup do 45 minut
- z ceny 9,00 Kč
- z ceny 4,50 Kč
- z ceny 8,00 Kč

4,50 Kč
2,30 Kč
4,00 Kč

důchodci
- v době dopravní špičky (po-pá 4:00-8:00; 12:00-16:00 hod.)
9,00 Kč
- v době mimo dopravní špičku (po-pá 8:00-12:00; 16:00-4:00 hod.;
sobota, neděle a svátky)
4,50 Kč
- zlevněná jízdenka z ODISky pro přestup do 45 minut
v době dopravní špičky (po-pá 4:00-8:00; 12:00-16:00 hod.)
4,50 Kč
- zlevněná jízdenka z ODISky pro přestup do 45 minut
v době mimo dopravní špičku (po-pá 8:00-12:00; 16:00-4:00 hod.;
sobota, neděle a svátky)
2,30 Kč
b) Časová jízdenka z ODISky – nepřenosná

I. pásmo - 401

- 7-denní jízdenka občanská
- 30-denní jízdenka občanská
- 30-denní jízdenka zlevněná (studenti,důchodci)
- 90-denní jízdenka občanská
- 90-denní jízdenka zlevněná (studenti,důchodci)
- 90-denní jízdenka zlevněná (zaměst. a rod. přísl. nad 15 let)
- 90-denní jízdenka zlevněná (rod. přísl. zaměst. do 15 let)
- roční jízdenka zlevněná (zaměst. a rod. přísl. zaměst. nad 15 let)
- roční jízdenka zlevněná (rod. přísl. zaměst. do 15 let)

75,00 Kč
250,00 Kč
125,00 Kč
680,00 Kč
340,00 Kč

10,00 Kč
5,00 Kč

II. pásmo - 402
85,00 Kč
300,00 Kč
150,00 Kč
780,00 Kč
390,00 Kč
70,00 Kč
35,00 Kč
280,00 Kč
140,00 Kč

II. Bezplatná přeprava
a) Bezplatná přeprava cestujících

nárok se prokazuje

- děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
- děti a mladiství od 6 do 18 let
- občané starší 65 let
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa
- Městská a Obecní policie v uniformě a Policisté ČR v uniformě
- uživatelé platné přenosné anonymní ODISky
- dárci krve – vybraní držitelé „Janského plakety“, Zlatého kříže“
a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS)
a Československé obce legionářské (ČsOL)
- členové Konfederace politických vězňů ČR
- členové Sdružení bývalých politických vězňů ČR

ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou
ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou
příslušným dokladem
ODISkou s nahranou bezplatnou jízdenkou
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ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou
ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou
ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou
ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou

b) Bezplatná přeprava zavazadel
- ruční zavazadla - snadno přenosné věci, které cestující drží v ruce nebo v klíně, případně umístitelné pod nebo nad
sedadlem cestujícího o rozměrech menších než 30x40x60 cm, tvaru válce nepřesahujícího délku 150 cm a průměr 10 cm,
tvaru desky nepřesahující 80x100x5 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem nebo jejichž
hmotnost nepřesahuje 25 kg
- vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P
- dětské kočárky s dítětem
- nákupní tašky na kolečkách
- zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměrů 30x40x60 cm
- chodítka, resp. rolátory užívané jako zdravotní pomůcka osobami se sníženou mobilitou

III. Hraniční zastávky I. pásma
linka 402, 413, 420
Havířov,Životice,točna Pacalůvka
linka 403
Havířov,Šumbark, U Jelena
linka 406
Havířov,Prostřední Suchá, žel. st.
linka 411
Havířov,Bludovice,kopec; Havířov,Dolní Datyně, rozc.; Havířov,Dolní Datyně,točna J.Kotase
linka 417
Havířov,Bludovice,kopec
linka 418
Šenov,ČSAD; Havířov,Město,Na Prostředňáku
Cestující vyjíždějící za hranici I. pásma nebo cestující pouze ve II. pásmu jsou povinni použít časovou jízdenku II. pásma.

IV. Zapojení MHD Havířov do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského
kraje ODIS
Platí v MHD Havířov pouze pro dlouhodobé časové jízdenky (hraniční zastávky jsou shodné s bodem III.)
Dlouhodobé časové jízdenky ODIS platné v tarifní oblasti MĚSTO HAVÍŘOV (tarifní zóna 40):
- 7-denní občanská nepřenosná
- 30-denní občanská nepřenosná
- 90-denní občanská nepřenosná
- 180-denní občanská nepřenosná
- 365-denní občanská nepřenosná
- 30-denní zlevněná nepřenosná (děti, žáci od 6 do dovršení 15 let)
- 90-denní zlevněná nepřenosná (děti, žáci od 6 do dovršení 15 let)
- 5 měsíční zlevněná nepřenosná (děti, žáci od 6 do dovršení 15 let)
- 30-denní zlevněná nepřenosná (žáci, studenti od 15 do dovršení 26 let)
- 90-denní zlevněná nepřenosná (žáci, studenti od 15 do dovršení 26 let)
- 5 měsíční zlevněná nepřenosná (žáci, studenti od 15 do dovršení 26 let)
- 30-denní zlevněná nepřenosná (důchodci ve věku do 70 let)
- 90-denní zlevněná nepřenosná (důchodci ve věku do 70 let)
- 7-denní občanská přenosná
- 30-denní občanská přenosná
- 180-denní občanská přenosná
- 365-denní občanská přenosná

131,00 Kč
275,00 Kč
742,00 Kč
1402,00 Kč
2612,00 Kč
103,00 Kč
278,00 Kč
422,00 Kč
137,00 Kč
369,00 Kč
561,00 Kč
178,00 Kč
480,00 Kč
131,00 Kč
345,00 Kč
2070,00 Kč
4140,00 Kč

V. Podmínky pro použití linek MHD v rámci Tarifu ODIS
Cestující, který bude chtít současně využívat linky systému MHD Havířov a linky příměstské dopravy v rámci Tarifu ODIS,
bude vybaven bezkontaktní čipovou kartou ODISka, na níž budou nahrány příslušné tarifní zóny, s příslušným druhem
jízdenky a časovou platností.
Cestující, kteří nebudou mít zájem užívat systému ODIS, mohou cestovat pouze dle „Tarifních podmínek MHD Havířov“
bodu I.-III.

VI. Přepravní podmínky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ve vozidlech MHD Havířov je možné cestovat s bezkontaktní čipovou kartou ODISka (dále jen „ODISka“). Cena
ODISky je 130,- Kč. Na ODISku je umožněn prodej I. a II. tarifního pásma MHD Havířov (zóna 401 a 402).
Časová jízdenka na ODISku je vydávána v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží v Havířově, předprodejním
místě Havířov,Město,radnice a na E-shopu.
Cestující, který nevlastní ODISku je povinen po nastoupení do autobusu bezodkladně uhradit řidiči jízdné, případně
předložit doklad, který jej opravňuje k bezplatné přepravě.
Cestující, platící ODISkou jednotlivé jízdné z elektronické peněženky, přiloží kartu ke čtecímu zařízení a z karty mu
bude odečtena cena jízdného a zároveň mu bude vydána jízdenka, na které bude vyznačen i zůstatek na kartě.
Jednotlivá jízdenka zakoupená v hotovosti u řidiče je platná pouze ve spoji, ve kterém byla zakoupena a je nepřestupní.
Časová jízdenka je nepřenosná a smí ji používat pouze majitel ODISky (s výjimkou Anonymních ODISek). Platnost
časové jízdenky je stanovena na období nahrané na ODISce a počet jízd není omezen.
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7.

Časová jízdenka vydaná na anonymní ODISku je přenosná. Platnost časové jízdenky je stanovena na období nahrané na
ODISce a počet jízd není omezen.
8. Cestující musí mít u sebe jízdenku po celou dobu přepravy i v okamžiku vystupování z vozidla. Na vyzvání
oprávněného pracovníka je cestující povinen předložit ke kontrole jízdenku, ODISku nebo příslušný doklad, kterým
prokáže nárok na bezplatnou přepravu.
9. Náhrada za nevyužité časové jízdenky se neposkytuje.
10. Časové jízdenky vydané pouze pro MHD Havířov jsou platné na všech linkách městské hromadné dopravy, dle rozsahu
I. a II. pásma (zóna 401 a 402).
11. Ve spojích příměstské dopravy je uplatňován pouze Tarif ODIS.
a) Výdej studentských časových jízdenek
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Jízdenka je nepřenosná, vydává se na ODISku a může ji používat pouze držitel ODISky.
Nárok na jízdenku mají studenti středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., a studenti vysokých škol podle zákona
č. 111/1998 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb.
Nárok na jízdenku nemají studující při zaměstnání a studující na mateřské dovolené.
Jízdenku může žadatel, který splňuje výše uvedené podmínky, obdržet bez ohledu na místo bydliště nebo místo školy,
kterou navštěvuje.
Po dovršení 18 let věku je nutné předkládat potvrzení o studiu na každý školní/akademický rok, tzn., že slevový profil
bude prodloužen vždy na jeden školní/akademický rok. Platnost slevy u studentů středních a vysokých škol starších
18 let je na ODISkách omezena na dobu jednoho školního roku tj. od 1. září do 30. září následujícího roku a to na
základě potvrzení školy o návštěvě studia. Po uplynutí této lhůty je žadatel povinen opětovně předložit potvrzení o
návštěvě studia. V opačném případě bude možno tuto kartu použít jako kartu s občanským profilem.
Nárok na časovou jízdenku se omezí u studentů středních a vysokých škol do dovršení 26 let.
Při výdeji ODISky se osobní údaje ověřují u studentů středních a vysokých škol z platného občanského průkazu žadatele
a potvrzení školy o denním studiu. Potvrzení o studiu v daném školním roce jsou studenti povinni předložit v přepravní
kanceláři dopravce vždy při ověřování ODISky na příslušný školní rok.
Student, který z jakýchkoliv příčin studium přeruší nebo ukončí, nesmí jízdenku dále používat – jízdenka je neplatná.

b) Výdej občanských časových jízdenek
1.
2.

Jízdenka vydaná na personifikované ODISky je nepřenosná a může ji používat pouze držitel ODISky.
Jízdenka vydaná na anonymní – přenosnou ODISku je přenosná.

Nárok na výdej jízdenky není omezen.
c) Výdej ODISky pro důchodce do 65 let a poživatele starobních a plně invalidních důchodů
1.
2.

Předložení platného občanského průkazu žadatele a výměru o přiznání důchodu nebo potvrzení pošty nebo banky o
pobírání důchodu, žádost o vydání ODISky a fotografii (35x45 mm).
V případě, že žadatel nepředloží potvrzení o pobírání důchodu, bude mu karta vydána po dovršení věkové hranice u žen
61 let a u mužů 62 let.
U poživatelů plných invalidních důchodů je platnost slevy na kartě omezena na dobu jednoho roku od doby předložení
potvrzení o pobírání důchodu. Po uplynutí této lhůty je žadatel povinen opětovně předložit potvrzení o pobírání plného
invalidního důchodu. V případě pobírání částečného invalidního důchodu se ODISka pro důchodce neposkytuje.

d) Výdej ODISky pro důchodce nad 65 let
U nákupu ODISky pro občany starší 65 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas, žádost
o vydání ODISky a fotografii (35x45mm). Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty.
Na ODISku je nahrána bezplatná dlouhodobá jízdenka s platností 365 dní ode dne vydání. Po uplynutí této doby je nutno
nárok na bezplatnou přepravu znovu uplatnit.
e) Výdej ODISky pro občany využívající bezplatné přepravy

-

U nákupu ODISky pro občany využívající bezplatné přepravy je nutno předložit:
u cestujících od 6 do 15 let platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, žádost o vydání ODISky a
fotografii (35x45 mm)
u cestujících nad 15 let platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas, žádost o vydání ODISky a fotografii
(35x45 mm) a dále,
vybraní držitelé „Janského plakety“, „Zlatého kříže“ a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“, aktuální seznam držitelů
„Janského plakety, „Zlatého kříže“ a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“ bude zaslán SM Havířov,
členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) předloží „osvědčení
o účasti v národním odboji“ dle zákona č. 255/1946 Sb.,
členové Konfederace politických vězňů ČR předloží průkaz člena Konfederace politických vězňů a dále potvrzení o
členství v Konfederaci politických vězňů,
členové Sdružení bývalých politických vězňů ČR předloží průkaz člena bývalých politických vězňů ČR.
Na ODISku je nahrána bezplatná dlouhodobá jízdenka s platností 365 dní ode dne vydání. Po uplynutí této doby je nutno
nárok na bezplatnou přepravu znovu uplatnit.
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f) Podmínky pro přiznání slevy pro důchodce, kteří nevyužívají ODISku
V případě přiznání slevy pro důchodce, kteří nevyužívají ODISku, je cestující povinen se prokázat průkazem, který
vystaví dopravce na základě žádosti cestujícího při splnění podmínek stanovených pro výdej ODISky pro důchodce.
g) Postup při poruše odbavovacího zařízení
V případě poruchy odbavovacího zařízení jsou cestující, kteří se prokáží zakoupenou časovou jízdenkou, přepraveni
zdarma. Ostatní cestující budou odbaveni dle tarifu náhradní jízdenkou.
h) Postup při poruše ODISky
V případě poruchy ODISky jsou cestující, kteří se prokáží zakoupenou časovou jízdenkou, přepraveni zdarma.
Cestující s ODISkou využívající elektronické peněženky zaplatí jízdné v hotovosti dle platného tarifu.
i) Podmínky pořízení a využívání ODISky řeší dokument „Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty
ODISka“, který je k nalezení na webových stránkách www.3csad.cz.
j) Postup v případě ztráty, poškození, blokaci či odblokování ODISky řeší „Návod pro pořízení a využívání
bezkontaktní čipové karty ODISka“, který je k nalezení na webových stránkách www.3csad.cz.
k) Reklamace ODISky řeší stanovený soubor pravidel pro uplatnění reklamací ODISky „Reklamační řád ODISky“,
který je k nalezení na webových stránkách www.3csad.cz.

V Havířově 1.7.2018
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