Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Tisková zpráva

Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Změna tarifu
Od 15. prosince 2019 dojde nejen ke změně Tarifu v rámci integrované dopravy Ústeckého kraje,
ale i ke změně cen jízdného v zóně 101 Ústí nad Labem.
Poslední zvýšení cen jízdného v městské hromadné dopravě v Ústí nad Labem proběhlo v roce 2011.
Od 15. prosince 2019 dojde ke změně výše cen jízdného, ale ne vždy to bude znamenat jeho navýšení.
V první řadě dojde ke snížení ceny ročního kupónu na částku 3 990,- Kč v zóně 101, což je krok,
jehož cílem je zvýšení dostupnosti MHD široké veřejnosti. ,,Věříme, že tuto změnu přivítá řada cestujících.
Do této doby jsme se setkávali pouze s negativními komentáři s tím, že máme nejdražší roční kupón.
Cena ročního kupónu bude nově vycházet v přepočtu na jeden den 10,93 Kč,“ uvedl výkonný ředitel
společnosti Ing. Libor Turek, Ph.D..
Nový tarif dále přinese změny cen jednorázového obyčejného jízdného v hodnotě 18 Kč s platností
na 45 minut pro zónu 101 na 20 Kč nebo v hodnotě 21 Kč s platností na 60 minut pro zóny 101101/121/122/171 na 22 Kč. Za dodržení určitých podmínek však cestující nezaplatí vyšší jednorázové
jízdné, než je tomu nyní u papírové jízdenky. V případě, že cestující k odbavení použije svou bezkontaktní
platební kartu, bude mu ze zvýšené ceny odečtena 10% sleva a za jednorázové obyčejné jízdné zaplatí
18 Kč nebo 19,80 Kč dle délky platnosti jízdenky a zvolené zóny.
V novém tarifu zůstane zachováno jednorázové zvýhodněné jízdné u kategorií důchodci ve věku od 62 –
65 let (ačkoliv se posouvá hranice pro odchod do důchodu), osoby přepravující dítě do věku 3 let a osoby
pobírající invalidní důchod III. stupně. U zvýhodněného jízdného dochází ke zvýšení ceny u jednorázové
jízdenky na 45 minut z 10 Kč na 12 Kč, u jednorázové jízdenky na 60 minut z 12 Kč na 14 Kč.
U zlevněného jízdného dochází ke zrušení papírové jednorázové jízdenky s platností na 45 minut.
Zachována bude papírová jednorázová jízdenka zlevněná s platností na 60 minut, určená pro zóny 101101/121/122/171 v hodnotě 5 Kč. Důvodem zrušení zlevněné papírové jednorázové jízdenky s platností
na 45 min je stejná nominální hodnota jako u 60 minutové jízdenky v papírové podobě.
Dále dochází ke zvýšení cen všech 1 denních a časových jízdenek.
Od 15. prosince 2019 budou platit nové ceny jízdenek a tak apelujeme na cestující, aby si nevytvářeli
žádné zásoby. Nové jízdenky s platností od 15. prosince 2019 budou v prodeji na Zákaznickém centru
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DPmÚL a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem od 11. prosince 2019. Zpětný výkup nepoškozených,
nevyužitých nebo jiným způsobem neznehodnocených jízdenek pro jednotlivou jízdu, které byly platné od
01. 09. 2018 do 14. 12. 2019 24:00 hodin, bude s účinností ode dne 16. 12. 2019 do 31. 03. 2020
zajištěn na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL.
Změna Tarifu DÚK
Druh
jednotlivé
jízdenky

Nové ceny - platnost od 15. 12. 2019
časová
platnost

obyčejné
jízdné

zlevněné
jízdné

zvýhodněné
jízdné
obyčejné
jízdné -SEJF
jízdenka

Druh jíz dného

zónová platnost

45 minut

cena

101-101

20,00 Kč

cena při
platbě BPK
18,00 Kč

60 minut 101-101/121/122/171
1 den
101-101

22,00 Kč
19,80 Kč
89,00 Kč připravujeme

60 minut 101-101/121/122/171
1 den
101-101

5,00 Kč připravujeme
22,00 Kč připravujeme

45 minut
60 minut

101-101
101-101

12,00 Kč připravujeme
14,00 Kč připravujeme

1 den

101-101

42,00 Kč připravujeme

60 minut

101-101

20,00 Kč

x

Sk upina cestujících
osoba, která nemá nárok na zlevněné jízdné nebo tento nárok nedoloží

Obyčejné jíz dné

osoba, která nemá nárok na zvýhodněné jízdné nebo tento nárok nedoloží
osoba bez nároku na bezplatnou přepravu nebo pokud tento nárok nedoloží
dítě a mládež ve věku od 6 do 18 let

Zlevněné jíz dné

žák a student denní (prezenční) formy studia ve věku od 18 do 26 let
senior ve věku od 65 let
osoba ve věku od 62 do 65 let

Zvýhodněné jíz dné

osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně
osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let
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Vzory jízdenek, které si budou moct cestující vyměnit:

V Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2019 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí
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