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I.

PREAMBULE

1. Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách (dále jen
"Tarif DPmÚL") provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále jen "DPmÚL")
je vyhlášen v souladu s Tarifem integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen "Tarif
DÚK"), který byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 11. 11. 2015, číslo usnesení 53/97R/2015.
Tarif DPmÚL byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s. ze dne 26. 11. 2015.

II.

ÚVODNíUSTANOVENí

1. Tarif DPmÚL je předpis, který stanovuje výši jízdného a přepravného, právo a způsob nabytí jízdních
dokladů, jejich časovou a zónovou platnost a rozsah bezplatné přepravy na linkách městské
hromadné dopravy v zóně 101 Ústí nad Labem.
2. Integrované jízdní doklady vydané dle Tarifu DPmÚL jsou uznávány na linkách dopravců zapojených
do systému DÚK dle tarifních pravidel a dalších podmínek Tarifu DÚK a Smluvních přepravních
podmínek DÚK (dále jen "SPP DÚK").

III.

ZÁKLADNí POJMY

1. DÚKje integrovaný dopravní systém nazvaný Doprava Ústeckého kraje.
2. TARIF DÚK je Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje. Tarif DÚKje zónověrelační, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační a časové platnosti, která je
na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena jinak. Tarif DÚK stanovuje
výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách
veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému DÚK, v městské hromadné dopravě měst
zapojených do systému DÚK provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích
zapojených do systému DÚK.
3. SPP DÚKjsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze Č. 1 těchto SPP
DÚK (dále jen "Dopravce" nebo "Dopravci") na linkách DÚK uvedených v příloze Č. 2 těchto SPP DÚK.
SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě
a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci DÚK zúčastněnými Dopravci a stanovují
podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, povinnosti a odpovědnost
cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.
4. MHD je městská hromadná doprava definovaná v § 2 písmo c) vyhlášky č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
5. DPmÚLje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem.
6. Tarif DPmÚL je zónově relační. Všechny jízdní doklady platí pro tarifem určenou skupinu cestujících
v rozsahu zónové a časové platnosti, pokud není platnost jízdního dokladu omezena jinak,
nebo pokud není dále stanoveno jinak.
7. Jízdné je cena za přepravu osoby včetně první snížené sazby DPH. Podmínky přepravy osob upravují
SPP DPmÚL.
8. Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdního kola, živých zvířat nebo psa přepravovaného
bez sehrány včetně první snížené sazby DPH. Při přepravě psa a živých zvířat ve sehráni se na tuto
přepravu vztahují podmínky jako na přepravu spoluzavazadla.
9. Sehrána pro přepravu živých zvířat nebo psa je zcela uzavřená přenosná přepravka s nepropustným
dnem.
10. PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401
až 999.
11. Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě.
12. Tarifní zóna je definována Tarifem DÚK. Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi,
rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Pro potřeby tohoto tarifu jsou zóny označeny
třímístnými arabskými čísly.
13. Hranice zóny leží vždy mezi dvěma stanicemi, které jsou zařazeny do různých tarifních zón. Tarifní
zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném jízdním řádu.
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14. Kontrolní nadzóna je definována Tarifem DÚK. Označuje se dvojmístným arabským číslem
a představuje množinu zón, jejichž první dvě číslice z třímístného označení se shodují s dvoumístným
číselným označením kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány
v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze Č. 4 SPP DÚK.
15. Územní vymezení tarifních zón:
a) zóna 101 (nadzóna 10) - město Ústí nad Labem, Trmice, obec Chuderov a místní části
Chuderovec, Žežice, obec Ryjice,
b) zóna 121 (nadzóna 12) - město Chlumec a místní část Stradov,
c) zóna 112 (nadzóna 11) - obec Řehlovice a místní části Stadice, Hliňany, Habří, Brozánky,
d) zóna 113 (nadzóna 11) - obec Stebno a místní části Milbohov, Suchá, Podlešín, Chvalov,
e) zóna 115 (nadzóna 11) - obec Habrovany,
f)

zóna 116 (nadzóna 11) - obec Dubice, Radejčín a Dubice-Dubičky,

g) zóna 122 (nadzóna 12) - obec Přestanov,
h) zóna 123 (nadzóna 12) - obec Chabařovice,
i)

zóna 431 (nadzóna 43) - město Krupka,

j) zóna 171 (nadzóna 17) - obec Dolní Zálezly.
16. Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít
ke svým cestám kombinaci spojů linek DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL
a Smluvními přepravními podmínkami DPmÚL (dále jen "SPP DPmÚL") a linek dopravců zapojených
v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK. V rámci MHD DPmÚL a DÚK jsou
integrovanými jízdními doklady pouze papírové jízdní' doklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,
integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná,
integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná dvou a více zónová za cenu dle Tarifu DÚK,
integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe - Elbe (Elbe - Labe),
integrované papírové jízdní doklady DÚK,
integrovaná papírová zaměstnanecká jízdenka nepřenosná,
průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních
podmínek právo na přepravu.
17. Částečně integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti
využít ke svým cestám kombinaci spojů pouze vybraných dopravců tak, jak je uvedeno v příloze Č. 1
SPP DÚK. Částečně integrovanými jízdními doklady vydanými dle Tarifu DPmÚL jsou tyto částečně
integrované mobilní jízdní doklady:
• SMS jízdenka,
•

jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF,

• mobilní časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.
Tyto částečně integrované [lzdnf doklady lze použít na linkách DPmÚL dle podmínek Tarifu DPmÚL
a SPP DPmÚL a na linkách PADdle podmínek Tarifu DÚK a SPP DÚK. Částečně integrované doklady
nelze použít ve vlacích na linkách ČD zapojených do DÚK.
18. Neintegrovanými jízdními doklady jsou jízdenky na sezónní linky provozované DPmÚL. Tyto
neintegrované jízdní doklady lze použít pouze na linkách DPmÚL v zóně 101 za podmínek uvedených
v Tarifu pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města
Ústí nad Labem a.s.
19. Na linkách MHD platí papírové integrované jízdní doklady DÚK vydané v souladu s Tarifem DÚK,
na kterých je vyznačena síťová platnost nebo odpovídající zónová platnost:
a) pro zónu 101 Ústí nad Labem:
•

výchozí zóna 101 Ústí nad Labem a/nebo

•

cílová zóna 101 Ústí nad Labem a/nebo

•

povolená nadzóna 10
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b) pro zónu 121 Chlumec:
•

výchozí zóna 121 Chlumec a/nebo

•

cílová zóna 121 Chlumec a/nebo

•

povolená nadzóna 12

c)
•

pro zónu 122 Přestanov:
výchozí zóna 122 Přestanov a/nebo

•

cílová zóna 122 Přestanov a/nebo

•

povolená nadzóna 12

d) pro zónu 171 Dolní Zálezly:
•

výchozí zóna 171 Dolní Zálezly nebo

•

cílová zóna 171 Dolní Zálezly a/nebo

•

povolená nadzóna 17

Všechny jízdní doklady vydané v souladu s Tarifem DÚK jsou přenosné, kromě jízdenky pro přepravu
jízdního kola.
20. Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu vytištěná na zabezpečeném papíru platí
pro Tarifem DPmÚL určenou skupinu cestujících v rozsahu své časové a zónové platnosti
k libovolnému počtu jízd a cest na linkách DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL a SPP
DPmÚL a na linkách dopravců zapojených v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK
a SPP DÚK. Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD dle podmínek
Tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do DÚK (vozidla DÚK nejsou vybavena označovači,
umožňují však vydat jízdenky dle Tarifu DÚK). Jízdenku lze zakoupit na předprodejních místech,
u smluvních distributorů a v jízdenkových automatech DPmÚL a v doplňkovém prodeji u řidiče
vozidla. Podmínky pro použití na linkách DPmÚL a platnost jízdenky jsou stanoveny v SPP DPmÚL.
21. Integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná s vyznačenou zónou 101 platí pouze na územítéto
zóny k libovolnému počtu jízd a cest ve vymezeném rozsahu na linkách DPmÚL za podmínek
stanovených Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách Dopravců DÚK za podmínek stanovených
Tarifem DÚK a SPP DÚK.
22. Integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná dvou a více zónová prodávaná v předprodejích
jízdenek DPmÚL za cenu dle Tarifu DÚK, platí pouze na území vyznačených zón nebo při cestě
do vyznačených zón k libovolnému počtu jízd na linkách DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem
DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách dopravců DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK.
23. Tarif DPmÚLje přestupný pro všechny jízdní doklady.
24. Částečně integrovaná mobilní jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím
mobilního
komunikačního zařízení ve formě textových zpráv (SMS jízdenka), nebo prostřednictvím aplikace SEJF
(mobilní peněženka). Jízdenka opravňuje tarifem určenou skupinu cestujících v rozsahu své časové
a zónové platnosti k libovolnému počtu jízd a cest v zóně 101 na linkách DPmÚL za podmínek
stanovených Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách PAD za podmínek stanovených Tarifem DÚK
a SPP DÚK.
25. Integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou tvoří průkaz DPmÚL a časový kupón.
26. Průkaz DPmÚL je číslovaný kmenový list, na němž je vyznačena doba jeho platnosti, dále obsahuje
obchodní jméno dopravce, jméno, přílmenf datum narození a aktuální barevnou nepoškozenou
či nepoužitou podoben ku držitele průkazu o rozměru 35 mm x 45 mm na lesklém fotografickém
papíru, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie. Vzor
průkazu je uveden v příloze Č. 3, tohoto tarifu.
27. Prvotním vystavením průkazu DPmÚL se rozumí činnost, při které dochází po předložení všech
Tarifem DPmÚL požadovaných náležitostí k vystavení nového průkazu pro žadatele, který
v předchozím období nebyl nikdy držitelem průkazu.
28. Časový kupón platný pro zónu 101 je doklad osvědčující zaplacení jízdného. Je platný pouze
s platným průkazem DPmÚL a prodává se jen po předložení platného průkazu DPmÚL. Kupón
vytištěný na zabezpečeném papíru obsahuje číselný kód, který musí být shodný s číselným kódem
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29.

30.
31.

32.

průkazu. Dále obsahuje zónovou a časovou platnost, případný nárok na slevu (druh kupónu), údaje
o prodeji a další údaje nezbytné pro kontrolu správnosti a platnosti jeho použití. Kupón lze ve spojení
s průkazem DPmÚL použít jako jízdní doklad na linkách DPmÚL a na linkách dopravců DÚK v zóně
101.
Dvou a více zónový časový kupón prodávaný v předprodejích jízdenek DPmÚL je doklad osvědčující
zaplacení
jízdného.
Je platný
pouze ve spojení
s platným
průkazem
DPmÚL a prodává
se po předložení
platného
průkazu DPmÚL. Cena je stanovena
Tarifem DÚK. Kupón vytištěný
na zabezpečeném
papíru obsahuje číselný kód kupónu, který musí být shodný s číselným kódem
průkazu. Dále obsahuje zónovou a časovou platnost, případný nárok na slevu (druh kupónu), údaje
o prodeji a další údaje nezbytné pro kontrolu správnosti a platnosti jeho použití. Kupón lze ve spojení
s průkazem DPmÚL použít jako jízdní doklad na linkách DPMÚL a na linkách dopravců DÚK dle
podmínek Tarifu DÚK a SPP DÚK.
Integrovaný časový jízdní doklad DÚK pro studenty 15 - 26 let je složen ze žákovského průkazu
pro studenty 15 - 26 let a integrované časové papírové jízdenky DÚK.
Integrovaný časový jízdní doklad DÚK pro děti 6 - 15 let je složen z integrované časové papírové
jízdenky DÚK a u dětí od 10 let též z průkazu dopravce nebo jiného oficiálního průkazu (občanský
průkaz, pas) s fotografií, kterým dítě prokáže věk nižší 15 let.
Částečně integrovaný mobilní časový kupón je jízdní doklad zakoupený prostřednictvím
mobilní
aplikace SEJF. Tvoří jej QR kód s číslem SEJF peněženky,
privátní klíč, jehož veřejnou částí
je zašifrovaná informace pro revizorskou aplikaci "Kontrola DPmUL" a obsahuje tyto údaje:
•
•

obchodní název dopravce,
rozsah platnosti (OD - DO),

•
•
•
•

druh časového kupónu,
identifikační číslo kupónu,
datum a čas zakoupení kupónu,
zónová platnost kupónu,

•
podoben ku držitele,
•
telefonní číslo,
•
identifikační údaje držitele v rozsahu: jméno, přúmenř, titul a datum narození.
Další podmínky pro platnost kupónu jsou stanoveny Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL.
33. Označovač je přístroj, který označuje jízdenku a je obsluhován cestujícím.
34. Označení jízdenky je vytisknutí těchto údajů na tiskové pole jízdenky označovačem:
•
•

35.

36.

37.

38.
39.

počátek platnosti (hodina, minuta),
datum označení jízdenky,

•
kód vozidla.
Jízdenka označená označovačem smí obsahovat pouze jeden údaj, a to v tiskovém poli na lícní straně
jízdenky.
Osobní údaje jsou jméno,
přfjmenř, datum
narození a adresa trvalého
pobytu příp. adresa
pro doručování a adresa elektronické
pošty. U žáků a studentů od 15 do 26 let i název a sídlo
navštěvované školy.
Zlevněné jízdné je druh jízdného stanoveného
tímto tarifem pro přepravu osob, které mají nárok
na slevu z obyčejného jízdného. Dopravcem pověřené osobě nebo řidiči vozidla, u linek s nástupem
předními dveřmi, je cestující povinen nárok na slevu za podmínek stanovených
tímto tarifem
bez vyzvání prokázat.
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče je prodej v souladu s ust. § 7 odst. 5 a 7 vyhlášky Č. 175/2000Sb.,
o přepravním
řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Cena jízdenky je uvedena
včetně první snížené sazby DPH a přirážky stanovené v SPP DPmÚL.
SEJF je tzv. mobilní peněženka, aplikace v mobilním komunikačním
zařízení, umožňující nákup
částečně integrovaných mobilních jízdenek i částečně integrovaných mobilních časových kupónů.
Asistenční a vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje nebo zprostředkuje
fyzické
osobě s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, jež by bez jeho použití nemohla vykonávat
sama. Asistenční a vodící psi mohou využívat osoby se zrakovým postižením, jakož i osoby s jinými
druhy zdravotního postižení (tělesné postižení, sluchové poruchy, poruchy rovnováhy apod.).

ID
••

DOPRAVNí PODNIK
_

města Ústí nad Labem a.s••

Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu
na autobusových a trolejbusových linkách
Stránka 6/29

40. Slevový kupón v hodnotě 5 Kč je kupón vytištěný na zabezpečeném papíru, který ve spojení s platným
průkazem DPmÚL umožňuje osobám zařazených v kategorii "důchodce" prokazovat nárok
na zlevněné jízdné dle podmínek tohoto tarifu.
41. Služební pes je pes patřící Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu obrany ČR, Hasičskému záchrannému
sboru Ústeckého kraje, Vězeňské službě ČR, Městské policii Ústí nad Labem a Městské policii Trmice.
42. Přesný časje čas zobrazený na vnitřním informačním tablu vozidla DPmÚL.

IV.

DRUHY JíZDNÉHO, JEDNOTLIVÉ KATEGORIE CESTUJícíCH

1. Obyčejné plné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití zlevněného
jízdného nebo bezplatné přepravy podle podmínek stanovených Tarifem DPmÚL nebo Tarifem DÚK.
2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu a tento nárok doloží dle
podmínek stanovených Tarifem DPmÚL nebo Tarifem DÚK.
3. Jednotlivé kategorie cestujících:
kategorie cestujících

definice kategorie

osoba přepravující dítě
do věku 3 let

dítě do věku 3 let, je dítě od narození do dne, který předchází dni
3. narozenin

dítě do 6 let

dítě od narození do dne, který předchází dni 6. narozenin

dítě od 6 do 15 let

dítě od dosažení věku 6 let do dne, který předchází dni 15. narozenin

Symbol

U
ft
ft
·15

dítě od 10 do 15 let

dítě od dosažení věku 10 let do dne, který předchází dni 15. narozenin

·15

osoba nad 15 let

I

osoba od dosažení věku 15 let, tj. ode dne dosažení 15. narozenin

15.

žáci a studenti
od 15 do 26 let

osoba od dosažení věku 15 let do dne, který předchází dni
26. narozenin

osoba nad 18 let

osoba od dosažení věku 18 let, tj. ode dne 18. narozenin

zaměstnanec DPmÚL

zaměstnanec DPmÚL a jeho rodinní příslušníci
osoba od dosažení věku 62 let, tj. ode dne 62. narozenin

důchodce

osoba pobírající invalidní důchod III. Stupně
osoba, která si u dopravce do 30. 11. 2011 zaevidovala nárok na slevu

4.

~

rfilr()l
jízdu, která je označena piktogramy 1.l.liiI.

Integrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou
lze
pro Tarifem DPmÚL určenou kategorii cestujících použít v zóně 101 na linkách DPmÚL za podmínek
stanovených Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL a v zóně 101 též na linkách dopravců zapojených v DÚK
za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK.

rfilr()l
jízdu, která je označena piktogramy I.l.liiI•

5. Integrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou
nelze pro Tarifem DPmÚL určenou kategorii cestujících použít na linkách DPmÚL a na linkách DÚK
v zóně 121, 122 a 171.
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V.

TARIFNí PRAVIDLA DÚK
1. Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tzn. že všechny jízdenky DÚK platí pouze v rozsahu zónové,
relační a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního
dokladu omezena jinak. Jízdenky DÚK, a to pouze papírové, platí ode dne vyhlášení u zapojených
železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených
rychlíků a na linkách MHD Ústí nad Labem uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK. V seznamu linek
zapojených do DÚK uvedených v příloze Č. 2 SPP DÚK je uvedeno, na kterých linkách jsou
vydávány či uznávány papírové jízdní doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK
a kde jsou uznávány částečně integrované mobilní jízdní doklady DPmÚL, tj. SMS jízdenka,
jízdenka a časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF. Cestující musí zohlednit nosič jízdního
dokladu a brát v úvahu při hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu akceptuje a zda jízdní
doklady dle tohoto Tarifu DÚK vydává.
2. Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí
a cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný jízdní doklad akceptován, a to nejkratší
cestou, cestou s nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností
nebo časově nejvhodnější cestou s možným přestupem mezi spoji nebo Dopravci v rámci
povolených kontrolních nadzón. Výjimkou jsou zlevněné (žákovské a studentské) jízdní doklady
pro jednotlivou jízdu ve vozidlech provozovatele MHD. Na linkách MHD neplatí jízdenky
pro jednotlivou jízdu pro kategorii cestujících "žák 6 - 15 let" a "student 15 - 26 let".
3. Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje
u Dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky
přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a případnou reklamaci řešit ihned
s prodejcem jízdenky.

V.1. Povolenácesta
1. Cestující musí při cestě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou, tedy
buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší docházkovou
či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může přestupovat mezi
spoji a Dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené cestě. Cestující se také
nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených kontrolních nadzón
definovaných v Matici povolených cest uvedené v příloze Č. 4 SPP DÚK. Kontrolní nadzóny jsou
označeny dvojmístnými arabskými čísly. Do stejné kontrolní nadzóny patří všechny zóny, jejichž
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením
kontrolní nadzóny.
2. Povolené kontrolní nadzóny mezi každými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně
definovány v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze Č. 4 SPP DÚK.

V.2. Jízda oklikou
1. Jízda nepovolenou oklikou - je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest uvedenou
v příloze Č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou či více jízdních
dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu Dopravce za jízdné, na které prokáže nárok dle příslušného
tarifu:
a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky
požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení
do vozidla,
b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá,
c) v železniční dopravě s manipulační přirážkou v případě, že cestující předloží původní jízdenku
a o vystavení nové jízdenky požádá bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce, a to
ještě dříve, než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
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V.3. Jízda za cflovou zónu
1. Při jízdě cestujícího
a)
b)

VI.

za hranici cílové zóny je cestující odbaven:

v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové cílové
zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK,
v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného
Dopravce; za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně.

INTEGROVANÉ PAPíROVÉJíZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JíZDU - OBYČEJNÉ (PLNÉ) JíZDNÉ

Doba platnosti
(od označení)

Druh jízdenky

Cena
jízdného

45 minut

Přestupní

18 Kč

60 minut

Přestupní

21 Kč

101-101/121/122/171

Přestupní

25 Kč

101-101/121/122/171

Přestupní

80 Kč

Platnost pro zónu
101-101

60 minut
(prodej u řidiče)
24 hodin

Kategorie
cestujících

[!]

101-101

1. Za obyčejné (plné) jízdné se přepravuje:
a)
b)
c)

2.

3.

4.

1)
2)

osoba od dosažení věku 15 let,
osoba, která nedoloží nárok na zlevněné jízdné nebo bezplatnou
přepravu
za podmínek
uvedených v Tarifu DPmÚL1),
osoba, která nemá nárok na zlevněné jízdné nebo bezplatnou přepravu v zóně 101, 121, 122
nebo 171 dle podmínek Tarifu DPmÚL, SPP DPmÚL, nebo Tarifu DÚK a SPP DÚK.

Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu platí v daném čase a v příslušné zóně na linkách
DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL a na linkách Dopravců zapojených
v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK.
Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD, dle podmínek Tarifu DPmÚL
a SPP DPmÚL, nelze použít na linkách zapojených do DÚK (vozidla DÚK nejsou vybavena označovači,
umožňují však vydat jízdenky dle Tarifu DÚK).
Nezakoupil-Ii si cestující jízdenku
před nástupem
do vozidla DPmÚL, smí nastoupit
do vozidla
bez jízdenky a je povinen si zakoupit jízdenku v doplňkovém
prodeji u řidiče vozidla za podmínek
uvedených v SPP DPmÚL. V takovém
případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou. Výše přirážky
k jízdnému u obyčejné (plné) jízdenky s dobou platnosti na 60 minut činí 4 Kč2). Podmínky platnosti
jízdenky jsou stanoveny Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL.

§ 6, odst. 2 vyhl. Č. 175j2000Sb.,
§ 7, odst. 5 vyhl. Č. 175j2000Sb.,

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
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VII.

INTEGROVANÉ PAPíROVÉ JíZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JíZDU ZLEVNĚNÉ - PRO DĚTI
OD 6 DO 15 LET
Cena

Doba platnosti
(od označenf)

Druh jízdenky

45 minut

Přestupní

9 Kč

60 minut

Přestupní

10 Kč

101-101/121/122/171

60 minut
(prodej u řidiče)

Přestupní

15 Kč

101-101/121/122/171

24 hodin

Přestupní

40 Kč

jřzdného

Kategorie
cestujících

Platnost pro zónu
101-101

E!J

101-101

1. Na zlevněné jízdné se přepravuje dítě od 6 do 15 let, přičemž dítě ve věku od 10 do 15 let je povinné
bez vyzvání k jízdnímu dokladu prokázat nárok na slevu platným průkazem DPmÚL, popřípadě
platným průkazem Dopravce zapojeného do DÚK. Věk dítěte je možné prokázat i jeho platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem».
2. Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná platí v daném čase a v příslušné zóně
na linkách DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách Dopravců
zapojených v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK. Jízdenka v hodnotě
9 Kč a 10 Kč zakoupená v jízdenkovém automatu je označena textem .zlevněná (dítě)".
3. Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD, dle podmínek Tarifu DPmÚL
a SPP DPmÚL, nelze použít na linkách zapojených do DÚK (vozidla DÚK nejsou vybavena označovači,
umožňují však vydat jízdenky dle Tarifu DÚK).
4. Nezakoupil-Ii si cestující jízdenku před nástupem do vozidla DPmÚL, smí nastoupit do vozidla
bez jízdenky a je povinen si zakoupit jízdenku v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla za podmínek
uvedených v SPP DPmÚL. V takovém případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou. Výše přirážky
k jízdnému u jízdenky zlevněné s dobou platnosti na 60 minut činí 5 Kč2). Podmínky platnosti jízdenky
jsou stanoveny Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL.

VIII.

INTEGROVANÁ PAPíROVÁ JíZDENKA PRO JEDNOTLIVOU JíZDU ZLEVNĚNÁ PRO KATEGORII
CESTUJícíCH "DŮCHODCE" A PRO OSOBY PŘEPRAVUJící DíTĚ DO VĚKU 3 LET

Doba platnosti
(od označení)

Druh jízdenky

Cena
jízdného

45 minut

Přestupní

10 Kč

101-101

60 minut

Přestupní

12 Kč

101-101

60 minut
(prodej u řidiče)

Přestupní

15 Kč

101-101

24 hodin

Přestupní

40 Kč

101-

Platnost pro zónu

Kategorie
cestujících

LU

101

~

1)
2)

§ 6, odst. 2 vyhl. Č. 175/2000Sb.,
§ 7, odst. 5 vyhl. Č. 175/2000Sb.,

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
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1.

Na zlevněné jízdné se přepravuje:
a)

jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zlevněné jízdné je doprovod povinen
prokázat věrohodným
způsobem
(např. průkazkou
zdravotní
pojišťovny pojištěnce
- dítěte
příslušné zdravotní pojištovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte)»,
b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž:
tato osoba je povinna prokázat
nárok na zlevněné jízdné platným
průkazem
DPmÚL
a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem, anebo pro tyto účely
dokladem
vydaným jiným
Dopravcem
obsahujícím
jméno,
přfjrnenf,
datum
narození,
podoben ku držitele, razítko a podpis oprávněného zaměstnance dopravce a druh přiznaného
invalidního důchod Ul),
platnost slevového
kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného
kalendářního
roku;
k tomuto datu je osoba povinna předložit v předprodejích
jízdenek DPmÚL k nahlédnutí
rozhodnutí,
nebo potvrzení příslušného
pracoviště
České správy sociálního
zabezpečení
o přiznání invalidního důchodu III. stupně na další období (toto potvrzení nesmí být starší
2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném termínu ztrácí osoba pobírající invalidní
důchod III. stupně nárok na vydání slevového kupónu pro další období.
c) osoba, jež nedosáhla věku 62 let, ale nárok na zlevněné jízdné uplatnila u DPmÚL za podmínek
tarifu platného do 30. 11. 2011 a DPmÚL tento nárok zaevidoval v elektronické
databázi;
při přepravě prokazuje nárok na zlevněné jízdné platným průkazem DPmÚL a slevovým kupónem
v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem»,
d) osoba od dosažení věku 62 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj věk platným
průkazem DPmÚL nebo průkazem pro tyto účely vydaným jiným Dopravcem,
příp. osobním
dokladem (občanský průkaz, cestovní pas)».
Integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná platí v daném čase a v příslušné zóně
na linkách DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách Dopravců
zapojených v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK. Jízdenka v hodnotě
10 Kč a 12 Kč zakoupená v jízdenkovém automatu je označena jako .zlevnéná (D)".
Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD dle podmínek Tarifu DPmÚL
a SPP DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do DÚK (vozidla DÚK nejsou vybavena označovači,
umožňují však vydat jízdenky dle Tarifu DÚK).
Nezakoupil-Ii si cestující jízdenku
před nástupem
do vozidla DPmÚL, smí nastoupit do vozidla
bez jízdenky a je povinen si ji zakoupit v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla za podmínek uvedených
v SPP DPmÚL. V takovém
případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou. Výše přirážky u jízdenky
zlevněné s platností na 60 minut činí 3 Kč2). Podmínky platnosti jízdenky jsou stanoveny Tarifem
DPmÚL a SPP DPmÚL.

2.

3.

4.

1)
2)

§ 6, odst. 2 vyhl. Č. 175/2000Sb.,
§ 7, odst. 5 vyhl. Č. 175/2000Sb.,

IX.

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

ZLEVNENE JíZDNÉ PRO KATEGORII "ZTP, ZTP/P"
A PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ V ZÓNĚ 121,122,171
1.

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty
a jsou držiteli platných průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok:
a)
b)
c)

2.

(DRŽiTELE
výhody

PRŮKAZU ZTP, ZTP/P)
podle zvláštních

předpisů

v zóně 121, 122 nebo 171 na přepravu linkami DPmÚL za zvláštní zlevněné jízdné ZTP, ZTP/P
podle Ceníku jízdného DÚK,
cena jízdného je ve výši 5 Kč a jízdenka platí 60 minut od označení,
držitel průkazu ZTP/P má dále nárok na bezplatnou přepravu průvodce, přičemž průvodce může
být i vodící nebo asistenční pes, na bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, dětského
kočárku, je-Ii držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Integrovanou
papírovou jízdenku
pro jednotlivou
jízdu zlevněnou v hodnotě 5 Kč lze zakoupit
výhradně v jízdenkových
automatech
DPmÚL nebo v doplňkovém
prodeji u řidiče vozidla DPmÚL
s přirážkou ve výši 10 Kč.
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3. Jízdenkou označenou piktogramem ~
hradí držitel průkazu ZTP a ZTP/P jízdné při přepravě
v zóně 121, 122 nebo 171. V zóně 101 má držitel průkazu ZTP a ZTP/P bezplatnou přepravu
dle podmínek uvedených v Tarifu DPmÚL.
X.

ČÁSTEČNĚ INTEGROVANÉ MOBILNí JíZDENKY

1. Částečně integrovaná mobilní jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního
komunikačního zařízení ve formě textové zprávy (dále jen "SMS jízdenka") a jízdenka zakoupená
prostřednictvím aplikace SEJF(mobilní peněženka).
2. Jízdenka neplatí na sezónních linkách a na lanové dráze provozované DPmÚL.
3. Cestující koupí částečně integrované mobilní jízdenky přistupuje dobrovolně a konkludentně
na podmínky stanovené pro její použití v Tarifu DPmÚL, v SPP DPmÚL a zavazuje se je plnit.
4. POdmínky, za kterých je částečně integrovaná mobilní jízdenka neplatná a podmínky pro uplatnění její
reklamace, jsou stanoveny v SPP DPmÚL.
5. Částečně integrovaná mobilní jízdenka platí v zóně 101 v rozsahu své časové platnosti na linkách
DPmÚL za podmínek stanovených Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL a na linkách PAD zapojených
v systému DÚK za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK. Jízdenku nelze použít na linkách
ČD zapojených do systému DÚK.
6. Platnost částečně integrované mobilní jízdenky je dána datem platnosti, časovou a zónovou platností,
případně nárokem na slevu. Pro účely platnosti jsou rozhodující další nezbytné údaje potřebné
pro kontrolu platnosti, které stanovuje Tarif DPmÚL nebo SPP DPmÚL.
7. K částečně integrované mobilní jízdence zlevněné je cestující povinen doložit pověřené osobě
dopravce nárok na slevu. Nárok na slevu se prokazuje za shodných podmínek jako u integrované
papírové jízdenky zlevněné uvedené v Tarifu DPmÚL, článek VII. a VIII.
8. Částečně integrovaná mobilní jízdenka musí obsahovat tyto údaje: Hash kód, šestimístný číselný kód,
který je vždy v daném čase unikátní, kontrolní kód pro řidiče, obchodní jméno dopravce, druh a cenu
jízdenky, datum platnosti, časovou platnost, zónovou platnost a případně další informace nezbytné
pro určení platnosti jízdenky. Neobsahuje-Ii jízdenka byť jeden z uvedených údajů, jedná se o neplatný
jízdní doklad.
9. Cestující je povinen nastoupit do vozidla pouze s přijatou a již platnou částečně integrovanou mobilní
jízdenkou.
10. Zjednodušený daňový doklad k zakoupené částečně integrované mobilní jízdence si může cestující
vytisknout v elektronické podobě, a to zadáním telefonního čísla mobilního komunikačního zařízení
použitého pro nákup jízdenky na internetovém portálu www.smsjizdenky.cz , kde je cestujícímu
zajištěn přístup do systému, který obsahuje kompletní seznam vystavených mobilních jízdenek
na dané telefonní číslo za dobu posledních 3 měsíců. Potvrzením výběru jízdenky, nebo daného
časového období, se zobrazí elektronický daňový doklad, který lze vytisknout. Daňový doklad může
cestující dále získat v provozních hodinách zákaznického a informačního centra DPmÚL se sídlem
v Revoluční ul. 26, Ústí nad Labem.

x.i.

SMS jízdenka

1.

Ceník SMS jízdenek:
Doba platnosti

Druh jízdenky

Cena
jízdného

Platnost pro zónu

60 minut obyčejná

Přestupní

20 Kč

101

24 hodin obyčejná

Přestupní

80 Kč

101

24 hodin zlevněná

Přestupní

40 Kč

101

2. SMS jízdenku lze zakoupit prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě textové
zprávy. Pro nákup jízdenky musí mít majitel mobilního komunikačního zařízení aktivovanou
službu Premium SMS u svého mobilního operátora.
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3. Jízdenku lze zakoupit pouze u mobilního operátora působícího na území České republiky.
4. Postup při nákupu SMS jízdenky obyčejné s platností na 60 minut v hodnotě 20 Kč:
a) do mobilního komunikačního zařízení cestující napíše text zprávy (klíčové slovo): MOJ,
b) text cestující odešle na telefonní číslo 90206,
c) přibližně do 2 minut cestující obdrží SMS jízdenku ve formě textové zprávy, uvedený časový
údaj pro doručení je pouze orientační.
5.

Postup při nákupu SMS jízdenky obyčejné s platností na 24 hodin v hodnotě 80 Kč:
a) do mobilního komunikačního zařízení cestující zapíše text zprávy (klíčové slovo): MOJ80,
b) text cestující odešle na telefonní číslo 90206,
c) přibližně do 2 minut cestující obdrží SMS jízdenku ve formě textové zprávy; uvedený časový
údaj pro doručení je pouze orientační.

6.

Postup při nákupu SMS jízdenky zlevněné s platností na 24 hodin v hodnotě 40 Kč:

a) do mobilního komunikačního zařízení cestující zapíše text zprávy (klíčové slovo): MOJ40,
b) text cestující odešle na telefonní číslo 90206,
c) přibližně do 2 minut cestující obdrží SMS jízdenku ve formě textové zprávy; uvedený časový
údaj pro doručení je pouze orientační.
7. Cestující je oprávněn nastoupit do vozidla pouze s přijatou a již platnou SMS jízdenkou.
V případě, že SMS jízdenka nebyla doručena, je cestující povinen si opatřit jiný integrovaný
papírový jízdní doklad pro jednotlivou jízdu dle Tarifu DPmÚL nebo dle Tarifu DÚK a následně
má právo uplatnit reklamaci za nedoručenou SMS jízdenku dle podmínek uvedených v SPP
DPmÚL. Pokud byla cestujícímu uložena i přirážka v souvislosti s SMS jízdenkou, musí uplatnit
reklamaci na přirážku zvlášť.
8. Nastoupí-Ii cestující do vozidla bez přijaté a již platné SMS jízdenky, je považován za cestujícího
bez platného jízdního dokladu.
9. SMS zprávu, kterou si cestující SMS jízdenku objednává, hradí cestující dle tarifu sjednaného
u svého mobilního operátora.
10. V případě, že si cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního zařízení, musí
odeslat příslušný počet objednávek (SMS zpráv) a následně i obdržet stejný počet SMS jízdenek.
Do vozidla je oprávněn nastoupit až po doručení všech objednaných SMS jízdenek, které musí
být již platné.
11. V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti může cestující získat její duplikát
za poplatek 3 Kč. Postup pro zaslání duplikátu již zakoupené SMS jízdenky:
a) do mobilního telefonu cestující napíše text zprávy: MOJA,
b) text cestující odešle na telefonní číslo 900 0603,
c) přibližně do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky ve formě textové zprávy,
d) duplikát SMS jízdenky obsahuje tyto údaje: "DUPLlKAT" Hash kód, šestimístný číselný kód,
který je vždy v daném čase unikátní, kontrolní kód pro řidiče, obchodní jméno dopravce,
druh a cenu jízdenky, datum platnosti, časovou platnost, zónovou platnost a případně další
informace nezbytné pro určení platnosti jízdenky.
X.2.
1.

Jízdenka zakoupená

prostřednictvím

aplikace SEJF

Ceník jízdenek SEJF:
Doba platnosti

Druh jízdenky

Cena
jízdného

Platnost pro zónu

60 minut obyčejná

Přestupní

18 Kč

101

24 hodin obyčejná

Přestupní

80 Kč

101

24 hodin zlevněná

Přestupní

40 Kč

101
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Možnost nákupu mobilní jízdenky prostřednictvím mobilní peněženky nazvané SEJFje podmíněna
instalací aplikace SEJF cestujícím do svého mobilního komunikačního zařízení ze stránek
www.sejf.cz . Aplikací Sejf se rozumí počítačový program určený výlučně pro mobilní telefony
(nikoliv tablety) vybavené SIM kartou, které jsou jako firmware vybaveny operačním systémem iOS
verze 4.3 a vyšší nebo Android verze 2.2 Froyo a vyšší. Aplikaci je možné instalovat do mobilního
komunikačního zařízení prostřednictvím App Store, resp. Google Play.
Cestující může využívat systém elektronických peněz SEJF výhradně prostřednictvím aplikace SEJF
z registrovaného mobilního komunikačního zařízení, v němž bude aktivována SIM karta
s registrovaným MSISDN. Funkčnost aplikace SEJFje podmíněna připojením k síti internet.
Stažení aplikace SEJF, výpisy i platby jsou zdarma. Zpoplatněné je pouze vložení peněz do SEJFu.
Podrobné informace jsou uvedeny na www.sejf.cz v podmínkách a ceníku.
Pro pořízení mobilní jízdenky prostřednictvím aplikace SEJFje třeba mít dokončenou registraci účtu
elektronických peněz prostřednictvím aplikace Sejf.
Prostřednictvím aplikace SEJF lze zakoupit jízdenky:
a) obyčejnou jízdenku pro jednotlivou jízdu přestupní v hodnotě 18 Kč s platností na 60 minut,
b) obyčejnou jízdenku pro jednotlivou jízdu přestupní v hodnotě 80 Kč s platností na 24 hodin,
c) zlevněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu přestupní v hodnotě 40 Kč s platností na 24 hodin.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla se zakoupenou a platnou jízdenkou zakoupenou v aplikaci
SEJF na svém mobilním komunikačním zařízení. Nastoupí-Ii cestující do vozidla bez platné jízdenky,
je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
V případě, že si cestující hodlá zakoupit více jízdenek SEJF z jednoho mobilního zařízení, musí
zakoupit příslušný počet jízdenek. Do vozidla je oprávněn nastoupit až po nákupu všech jízdenek,
které musí být již platné.
Reklamaci lze uplatnit za podmínek uvedených v SPP DPmÚL.

INTEGROVANÉ PAPíROVÉ ČASOVÉ JíZDENKY NEPŘENOSNÉ - ČASOVÉ KUPÓNY
1. Cena časového kupónu pro integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou platnou v zóně
101 je stanovena Tarifem MHD DPmÚL. Cena časového kupónu vydaného jako dvou a více
zónového pro zónu 101 a některou ze zón 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 a 431, je
stanovena Tarifem DÚK a jeho použití se řídí jeho pravidly.
2. Časové kupóny pro dítě od 6 do 15 let (dítě):
Druh
časového
kupónu

Tarif
DPmÚL
zóna
101

7 denní
15 denní

53 Kč
98 Kč

30 denní

156 Kč
423 Kč

90 denní

O

Tarif DÚK
Jízdné z tarifní zóny 101 Ústí nad Labem do zón
112

113

115

116

121

122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123

171

431

-

-

-

-

-

208 Kč 182 Kč 234 Kč 260 Kč 182 Kč 182 Kč 182 Kč 182 Kč 234 Kč
490 Kč
-

a) časový kupón pro zónu 101 se vystavuje v předprodejích DPmÚL pouze po předložení platného
průkazu DPmÚL,
b) nárok na časový kupón má dítě od dosažení věku 6 let do dne, který předchází dni 15. narozenin,
c) časový kupón dvou a více zónový pro integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou
pro přepravu v zóně 101 a některou ze zón 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 nebo 431,
se vystavuje v předprodejích DPmÚL pouze po předložení platného průkazu DPmÚL,
d) podmínky pro výdej a platnost částečně integrovaného mobilního časového kupónu, jsou
stanoveny v článku XII. Tarifu DPmÚL,
e) časový kupón s vyznačenou platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem DPmÚL,
na linkách DmÚL a na linkách DÚK pouze v zóně 101,
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f)

časové kupóny dvou a více zónové, ve spojení s průkazem DPmÚL, za ceny dle Tarifu DÚK platí
na linkách DPmÚL a na linkách DÚK v zónách vyznačených na kupónu za podmínek a dle pravidel
uvedených v Tarifu DÚK a SPP DÚK; při přepravě linkami DPmÚL v zóně 101, 121, 122 nebo 171
se na použití časového kupónu vztahují pravidla uvedená v Tarifu DPmÚL a SPP DPmÚL.

3. Časové kupóny pro žáky a studenty od 15 do 26 let (student):

Druh
časového
kupónu

O

Tarif
DPmÚL

Tarifu DÚK

zóna

Jízdné z tarifní zóny 101 Ústí nad Labem do zón
112

113

115

116

121

122

123

171

431

7 denní

100 Kč

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 denní

150 Kč

-

-

-

-

-

-

-

-

30 denní

265 Kč

90 denní

618 Kč

442 Kč 390 Kč 468 Kč 520 Kč

-

-

-

-

390 Kč
1050

Kč

390 Kč 390 Kč 390 Kč 468 Kč

-

-

-

-

a) časový kupón pro zónu 101 se vystavuje v předprodejích DPmÚL pouze po předložení platného
průkazu DPmÚL,
b) nárok na časový kupón mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let, kteří plní povinnou školní
docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké
nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia,
c) žáci a studenti do dosažení věku 18 let pro nákup časového kupónu potvrzení o studiu
nepředkládají,
d) žáci a studenti středních škol a učilišť od dosažení věku 18 let jsou povinni při nákupu časového
kupónu předložit potvrzení o studiu na příslušný školní rok; tato povinnost platí i za situace, kdy
věku 18 let dosáhnou až v době platnosti zakupovaného časového kupónu,
e) studenti vyšších odborných škol, vysokých a speciálních škol jsou povinni předložit potvrzení
o studiu na začátku zimního semestru a na začátku letního semestru příslušného akademického
roku,
f) potvrzení o studiu jsou žáci a studenti povinni předložit na žádost DPmÚL i v průběhu školního
roku nebo semestru, pokud jde o ochranu práva právem chráněných zájmů DPmÚL,
g) pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem platí podmínky uvedené
v odstavci 3 pod písmenem p) až s) tohoto článku,
h) časový kupón nebude DPmÚL vydán, jestliže žák nebo student nepředloží požadované potvrzení
o studiu,
i) za doklad o studiu se nepovažuje mezinárodní identifikační průkaz pro studenty-karta ISIC,
j) potvrzení o studiu se dokládá na tiskopisu vydaném DPmÚL, nebo na potvrzení vydaném
příslušnou školou; písemné potvrzení musí být vždy originálem s uvedením jména, přfjmenř, data
narození žáka, nebo studenta a s vyznačením, na jaký školní rok, nebo semestr akademického
roku je vystaveno; potvrzení musí být opatřeno razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance
školy,
k) potvrzení o studiu bude po zaznamenání nároku v elektronické databázi označeno razítkem
DPmÚL s vyznačením data uplatnění nároku na slevu vráceno žadateli zpět, čímž takto označené
potvrzení pozbývá platnosti,
I) k ověření pravosti a správnosti uvedených údajů na potvrzení o studiu je žák, nebo student
povinen předložit občanský průkaz, nebo cestovní pas,
m) studentům na středních nebo vysokých školách v cizině, které jsou podle rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR postaveny na roveň studia na středních, nebo vysokých
školách v České republice, je časový kupón vydán po předložení úředně ověřeného překladu
dokladu o studiu do českého jazyka,
n) studenti, kteří ukončili studium na střední škole a jsou přijati ke studiu na vyšší odborné škole,
vysoké škole nebo speciální škole, jsou při nákupu časového kupónu na přechodné období
kalendářních měsíců srpen - září povinni předložit rozhodnutí o přijetí na presenční formu studia
příslušné školy; toto rozhodnutí nenahrazuje potvrzení o studiu na zimní semestr příslušného

------

----

----
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o)
p)

q)

r)

s)
t)
u)
v)

w)

akademického roku, které je student povinen předložit při nákupu časového kupónu na další
období k zaznamenání nároku na slevu,
platnost nároku na slevu končí ukončením studia, přerušením studia nebo nedoložením
požadovaného potvrzení o studiu dle podmínek tohoto tarifu,
na základě uzavřené smlouvy mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále
jen "UJEP") a DPmÚLjsou studenti povinni, jako potvrzení o studiu pro příslušný akademický rok,
předložit platný průkaz studenta UJEP; písemná potvrzení se jako doklad pro zaznamenání
nároku na slevu neuznávají,
průkaz studenta UJEP má platnost jeden akademický rok od jeho vydání, pro další akademické
roky bude verifikován prolongační známkou na zadní straně průkazu; bez prolongační známky
je průkaz neplatný,
student UJEPje povinen při každém nákupu časového kupónu předložit platný průkaz studenta;
v případě, že čtečka karet vyhodnotí průkaz jako neplatný, nebo pokud student při nákupu
časového kupónu průkaz studenta UJEPnepředloží, nebude mu DPmÚL kupón vydán,
případné reklamace na platnost průkazu studenta UJEPřeší příslušné oddělení na UJEP,
podmínky pro výdej a platnost částečně integrovaného mobilního časového kupónu, jsou
stanoveny v článku XII. tohoto tarifu,
časový kupón s vyznačenou platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem DPmÚL,
na linkách DPmÚL a na linkách DÚK v zóně 101,
časový kupón dvou a více zónový pro integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou
na přepravu v zóně 101 a některou ze zóny 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 nebo 431
se vystavuje v předprodejích DPmÚL, pouze po předložení platného průkazu DPmÚL,
časové kupóny dvou a vícezónové, ve spojení s průkazem DPmÚL, za ceny dle Tarifu DÚK platí
na linkách DPmÚL a na linkách DÚK v zónách vyznačených na kupónu za podmínek a dle pravidel
uvedených v Tarifu DÚK a SPP DÚK; při přepravě linkami DPmÚL v zóně 101, 121, 122 nebo 171
se na použití časového kupónu vztahují pravidla uvedená v Tarifu DPmÚL a SPP DPmÚL.

4. Časový kupón pro důchodce (zlevněný - Dl:
Druh časového kupónu

Tarif DPmUL
Cena pro zónu 101

7 denní

98 Kč

15 denní

156 Kč

30 denní

286 Kč

90 denní

761 Kč

Podmínky pro výdej časového kupónu:
a) časový kupón pro zónu 101 se vystavuje v předprodejích DPmÚL pouze po předložení platného
průkazu DPmÚL,
b) na časový kupón má nárok osoba, která je podle článku IV., odst. 3 Tarifu DPmÚL
zařazena v kategorii" důchodce" a splní podmínky stanovené tímto tarifem,
c) časový kupón s vyznačenou platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem DPmÚL,
na linkách DmÚL a na linkách DÚK pouze v zóně 101,
d) podmínky pro výdej a platnost částečně integrovaného mobilního časového kupónu, jsou
stanoveny v článku XII. tohoto tarifu,
e) nárok na časový kupón má osoba, která:
za podmínek Tarifu MHD platného do 30. 11.2011 si nechala zaevidovat v elektronické
databázi DPmÚL nárok na slevu,
dosáhla věku 62 let,
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má přiznán invalidní důchod III. stupně; tato osoba je při prvním nákupu časového kupónu
povinna DPmÚL spolu s osobním dokladem předložit rozhodnutí příslušné České správy
sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně, které nesmí být starší
6 měsíců od data jeho vydání.
f) byl-Ii invalidní důchod III. stupně, nebo obdobný, přiznán v zahraničí, je osoba při prvním nákupu
časového kupónu povinna předložit DPmÚL k nahlédnutí potvrzení o pobírání důchodu v českém
jazyku - jeho úředně ověřený překlad,
g) možnost nákupu časového kupónu pro osobu, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, je
omezena datem 30. 6. příslušného kalendářního
roku; k tomuto datu je tato osoba povinna
předložit v předprodeji
jízdenek
DPmÚL v Revoluční ulici Č. 26, Ústí nad Labem potvrzení
příslušného
pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu
III. stupně i pro další období; bez doložení tohoto potvrzení nelze další časový kupón vystavit,
h) v případě odebrání invalidního důchodu III. stupně je osoba, která uplatnila nárok na slevu,
povinna tuto skutečnost bezodkladně DPmÚL oznámit,
i) nárok na slevu se přiznává ke dni, kdy osoba uplatňující nárok na slevu doložila Tarifem DPmÚL
požadované potvrzení,
j)
nárok na slevu nelze zpětně přiznat,
k) zjistí-Ii DPmÚL neoprávněné čerpání slevy na jízdném nebo osoba, která slevu využívá svůj nárok
za podmínek Tarifu DPmÚL nedoloží, je DPmÚL oprávněn požadovat doplacení rozdílu mezi
cenou časového kupónu zlevněného - D a cenou shodného časového kupónu obyčejného, a to
od data pozbytí nároku na slevu.
5.

Časový kupón občanský zlevněný pro osobu přepravující

dítě do věku 3 let (zlevněný - J)

Druh časového kupónu

Tarif DPmÚL
Cena pro zónu 101

7 denní

125 Kč

15 denní

190 Kč

30 denní

350 Kč

90 denní

905 Kč

Podmínky pro výdej časového

kupónu:

a)
b)

na časový kupón má nárok jedna osoba, která současně přepravuje dítě (děti) do věku 3 let,
časový kupón s vyznačenou
platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem
DPmÚL,
na linkách DmÚL a na linkách dopravců DÚK pouze v zóně 101,
c) podmínky pro výdej a platnost částečně
integrovaného
mobilního
časového kupónu, jsou
stanoveny v článku XII. tohoto tarifu,
d) jakákoliv kombinace časového kupónu a integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu, jako
náhrada za jiné časové kupóny, nebo obyčejnou jízdenku není povolena,
e) časový kupón pro zónu 101 se vystavuje v předprodejích
DPmÚL pouze po předložení platného
průkazu DPmÚL a po prokázání věku dítěte; věk dítěte lze prokázat platnou zdravotní průkazkou
pojištěnce - dítěte příslušné zdravotní pojištovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte
a tento nárok se prokazuje při každém nákupu časového kupónu-',
f) zjistí-Ii DPmÚL neoprávněné čerpání slevy na jízdném, nebo osoba, která slevu využívá svůj nárok
za podmínek Tarifu DPmÚL nedoloží, je DPmÚL oprávněn požadovat doplacení rozdílu mezi
cenou časového kupónu zlevněného - J a cenou shodného časového kupónu obyčejného, a to
od data pozbytí nároku na slevu,
g) osoba přepravující dítě do věku 3 let je povinna řidiči vozidla, nebo dopravcem pověřené osobě
bez vyzvání k integrované
papírové časové jízdence
nepřenosné
prokázat nárok na slevu

2)

§ 6 odst. 2 vyhl. č. 175j2000Sb.,

-

--

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

------
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např. platným průkazem
pojištěnce
či cestovním pasem dřtěte».
6.

- dítěte

příslušné

zdravotní

pojištovny,

rodným

listem

Časový kupón obyčejný (obyčejný)

Druh
časového
kupónu

Tarif
DPmÚL

O

Tarif DÚK
Jízdné z tarifní zóny 101 Ústí nad Labem do zón

zóna
101

112

113

115

116

121

122

123

171

431

7 denní

158 Kč

-

-

-

-

-

-

-

310 Kč

-

-

15 denní

-

30 denní

535 Kč

90 denní

1395 Kč

-

-

-

-

2570

-

-

-

-

180 denní

Kč

-

598 Kč 546 Kč 650 Kč 702 Kč

546 Kč
1470 Kč

-

-

546 Kč 546 Kč 546 Kč 650 Kč

-

-

-

-

-

-

b)
c)
d)

e)

-

4845 Kč
---,
,
.,
,
,
casovy kupon se vystavuje v předprodejřch
DPmUL pouze po předloženi platneho prukazu
DPmÚL,
časový kupón s vyznačenou
platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem
DPmÚL,
na linkách DmÚL a na linkách DÚK pouze v zóně 101,
podmínky pro výdej a platnost částečně
integrovaného
mobilního
časového kupónu, jsou
stanoveny v článku XII. tohoto tarifu,
časový kupón dvou a vícezónový pro integrovanou
papírovou časovou jízdenku nepřenosnou
pro přepravu v zóně 101 a některou ze zón 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 nebo 431
se vystavuje v předprodejích DPmÚL, pouze po předložení platného průkazu DPmÚL,
časové kupóny dvou a vícezónové ve spojení s průkazem DPmÚL, za ceny dle Tarifu DÚK, platí
na linkách DPmÚL a na linkách DÚK v zónách vyznačených na kupónu za podmínek a dle
pravidel uvedených v Tarifu DÚK a ve SPP DÚK; při přepravě linkami DPmÚL v zóně 101, 121,
122 nebo 171 se na použití časového kupónu vztahují pravidla uvedená v Tarifu DPmÚL a SPP
DPmÚL.

365 denní
a)

-----

v

v

v

v

o

7. Časový kupón (zlevněný - N)
Druh časového kupónu

Tarif DPmUL
Cena pro zónu 101

30 denní

100 Kč

Podmínky pro výdej časového
a)
b)
c)

d)

kupónu:

časový kupón se vystavuje v předprodejích
DPmÚL pouze po předložení platného průkazu
DPmÚL,
časový kupón s vyznačenou
platností pro zónu 101 platí, ve spojení s průkazem
DPmÚL,
na linkách DmÚL a na linkách DÚK pouze v zóně 101,
na časový kupón má nárok osoba, která je na základě pravomocného
rozsudku přislušného
soudu zbavena nebo omezena způsobilosti
k právním úkonům v rozsahu, že není schopna
bez opatrovníka se zavazovati kjakémukoliv
právnímu jednání a pobírá životní nebo existenční
minimum dle zákona č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdéjšfch
předpisů; částky životního a existenčního minima jsou stanoveny příslušným nařízením vlády ČR,
soudem ustanovený opatrovník je povinen v předprodeji jízdenek DPmÚL v Revoluční ul. 26, Ústí
nad Labem předložit tyto doklady:
•
platný rozsudek
přfslušného
soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti
k právním
úkonům osoby s vyznačením doložky právní moci,
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•

platné usnesení příslušného soudu s vyznačením doložky právní moci o ustanovení
opatrovníka nesvéprávné osoby,
• potvrzení příslušného Úřadu práce o přiznání životního nebo existenčního minima;
toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů,
• osobní doklad osoby zbavené nebo omezené způsobilosti k právním úkonům a osobní
doklad opatrovníka.
e) opatrovník je povinen DPmÚL písemně oznámit každou změnu nejpozději do 10 kalendářních
dnů ode dne, kdy změna nastala,
f) v případě, že podmínky pro přiznání časového kupónu pominuly, je opatrovník povinen tuto
skutečnost DPmÚL bezodkladně oznámit,
g) nárok na přiznání časového kupónu je omezen datem 30. 6. příslušného kalendářního roku;
k tomuto datu je opatrovník povinen DPmÚL doložit potvrzení příslušného Úřadu práce, že osoba
zbavena nebo omezena způsobilosti k právním úkonům nadále pobřrá životní, nebo existenční
minimum,
h) nastanou-Ii pochybnosti při využívání nároku na slevu, je DPmÚL oprávněn požadovat doložení
dalších skutečností potřebných k prokázání nároku na časový kupón,
i) dopravce je oprávněn, v případech hodných zřetele, povolit ve zcela výjimečných případech
využívat jako platný jízdní doklad kopii průkazu DPmÚL a časového kupónu; kopie musí být vždy
opatřeny razítkem DPmÚL, datem a podpisem oprávněné osoby za DPmÚL; kopie jízdního
dokladu není integrovaným jízdním dokladem, a proto platí pouze na linkách DPmÚL v zóně 101,
j) v případě zneužití integrované papírové časové jízdenky je DPmÚL oprávněn nárok na přiznání
časového kupónu odejmout.

XII.

PODMíNKY VÝDEJE A PLATNOST ČÁSTEČNĚ INTEGROVANÉHO MOBILNíHO ČASOVÉHO
KUPÓNU ZAKOUPENÉHO PROSTŘEDNICTVíM APLIKACE SEJF
1. Podmínky pro registraci k nákupu částečně integrovaného mobilního časového kupónu:
a) mobilní komunikační zařízení (ne tablet) vybavené operačním systémem iOS verze 4. 3. a vyšší
nebo Android verze 2.2. Froyo a vyšší,
b) instalace aplikace SEJF ze stránek www.sejf.cz a provedenou registraci účtu elektronických
peněz,
c) registrace osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
příp. doručovací adresa, telefonní číslo, na kterém je SEJF peněženka registrována
a naskenování aktuální barevné nepoškozené či nepoužité podobenky držitele průkazu
o rozměru 35 mm x 45 mm předložené na lesklém fotografickém papíru, která zobrazuje
současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie,
d) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v písmenu c) tohoto bodu,
e) doklad stanovený Tarifem DPmÚL k přiznání nároku na zlevněné jízdné,
f) osobní doklad pro ověření platnosti registrovaných osobních údajů; u dítěte do 15 let jeho rodný
list nebo cestovní pas a osobní doklad zákonného zástupce nebo úředně ustanoveného
opatrovníka,
g) registrace je platná 5 let, po uplynutí této doby je nutná nová registrace včetně předložení nové
podobenky.
2. Pokud v průběhu platné registrace uplyne doba 6 měsíců od posledního nákupu mobilního
časového kupónu a cestující si nezakoupí další mobilní časový kupón, bude registrace automaticky
zrušena a osobní údaje včetně podobenky budou zlikvidovány.
3. Přehled prodávaných částečně integrovaných mobilních časových kupónů:

•

30 denní dítě

•
•

30 denní student

•
•
•

30 denní zlevněný - J

30 denní zlevněný - D

30 denní obyčejný
90 denní dítě
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•

90 denní student

•

90 denní zlevněný - D

•

90 denní zlevněný - J

•

90 denní obyčejný

4. Částečně integrovaný mobilní časový kupón platí při přepravě na linkách DPmÚL a na linkách PAD
zapojených do DÚK pouze v zóně 101.
5. Další podmínky platnosti částečně integrovaného mobilního časového kupónu a podmlnky,
za kterých je tento kupón neplatný, jsou stanoveny v SPP DPmÚL.
6. Částečně integrovaný mobilní časový kupón lze zakoupit až po registraci a vydání písemného
souhlasu se zpracováním osobních údajů u DPmÚL.
7. Rozhodující pro platnost časového kupónu je datum platnosti a čas platnosti, který je posunutý
0+ 15 minut od času nákupu kupónu. Konec platnosti je ve vyznačený den ve 24:00 hodin.
Příklad platnosti 30 denního kupónu:
datum platnosti časového kupónu OD:

01.01.2016

čas nákupu kupónu:

09:00 hodin

čas platnosti kupónu:

09:15 hodin

čas platnosti DO:

30.01.2016

24:00 hodin

8. Částečně integrovaný mobilní časový kupón s 30 denním a delším obdobím platnosti lze zakoupit
pouze jeden, další kupón lze zakoupit po uplynutí platnosti předcházejícího časového kupónu. Délku
platnosti časového kupónu nelze zkrátit. V případě, že datum začátku platnosti časového kupónu
bude od data platnosti nového tarifu, je cestující povinen zaplatit cenu stanovenou novým tarifem.
9. V případě ztráty nebo odcizení mobilního komunikačního zařízení, ve kterém je uložena aplikace
SEJF s platným částečně integrovaným mobilním časovým kupónem, je v zájmu cestujícího zavolat
na linku Help Desk SEJFu - viz www.sejf.cz/kontakty a nahlásit telefonní číslo, čímž dojde k blokaci
časového kupónu. Vzhledem k tomu, že kupón je uložený na serveru aplikace SEJF, má cestující,
v případě odcizení nebo ztráty mobilního komunikačního zařízení, možnost si platný kupón
do nového telefonu po instalaci aplikace SEJF opětovně nahrát. Veškeré operace jsou jištěny PIN
kódem a PUK kódem. Možnost nahrání časového kupónu lze i v případě, že dojde k vymazání
v době jeho platnosti.
10. Osoba, která je registrována podle bodu č. 1 tohoto článku, je povinna nejpozději do 30-ti dnů ode
dne, kdy změna nastala DPmÚL, písemně oznámit:
• pozbytí nároku na slevu uvedenou v tomto tarifu,
• změnu navštěvované školy (platí pro žáky a studenty od 15 do 26 let),
• změnu příjmení,
• změnu adresy el. pošty,
• změnu místa trvalého pobytu.
11. Držitel částečně integrovaného mobilního časového kupónu zakoupeného v aplikaci SEJF
s 30 denním a delším obdobím platnosti, má nárok na linkách MHD DPmÚL v zóně 101,
na bezplatnou přepravu 1 spoluzavazadla podléhajícího placení přepravného nebo 1 psa, který je
přepravován bez sehrány.
12. Částečně integrovaný mobilní časový kupón zakoupený prostřednictvím aplikace SEJF nelze zpětně
vykoupit.
13. Při přepravní kontrole je cestující povinen předložit pověřené osobě dopravce mobilní komunikační
zařízení s aktivovaným displejem, na kterém je zobrazen QR kód kupónu. Revizorská aplikace podle
čísla SEJF peněženky vyhledá uložený záznam a k jeho dešifrování a zobrazení pověřené osobě
dopravce použije klíč uložený v QR kódu. Informace je zobrazena pouze na displeji mobilního
telefonu pověřené osoby dopravce vybavené aplikací "Kontrola DPMUL", na jiné úložiště
se neukládá. Do statistik a přehledů kontrol se zapisují pouze tyto údaje: číslo kupónu a výsledek
validace - platný/neplatný/nenalezen,
Neplatný kupón je podbarvený červenou barvou.
14. U vozidel s nástupem předními dveřmi je cestující povinen řidiči vozidla předložit mobilní
komunikační zařízení s aktivním displejem, na kterém bude zobrazena podobenka s údaji
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o platnosti částečně integrovaného mobilního časového kupónu. Pro zobrazení časového kupónu je
cestující povinen učinit tyto úkony:
•

po zobrazení QR kódu zvolit tlačítko "více" umístěné v pravém horním rohu displeje,

•

zadat svůj PIN kód pro přístup do aplikace SEJF

•

po zadání PIN kódu se zobrazí podobenka držitele časového kupónu, údaje o držiteli kupónu
a údaje o platnosti kupónu.

15. Pokud pověřená osoba dopravce nenačte QR kód přes revizorskou aplikaci "Kontrola DPMUL", je
cestující povinen zobrazit údaje o kupónu postupem uvedeným v bodu č. 14 tohoto článku.

XIII.

INTEGROVANÁ PAPíROVÁ ČASOVÁ JíZDENKA NEPŘENOSNÁ, DALŠí PODMíNKY PRO JEJí
VÝDEJ A JEJí PLATNOST, PODMíNKY PRO VÝDEJ PRŮKAZU DPMÚL A ČASOVÉHO KUPÓNU

1. Integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná platí, podle délky předplaceného období
(kalendářních dnů), v rozsahu dat uvedených na časovém kupónu, tj. od 00:00 hodin prvního dne
platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti. Je-li datum začátku platnosti uvedený na časovém
kupónu shodný s datem zakoupení časového kupónu, je pro platnost integrované papírové časové
jízdenky nepřenosné rozhodný čas nákupu uvedený na časovém kupónu. Platnost integrované
papírové časové jízdenky nepřenosné je dále stanovena zónovou platností uvedenou na časovém
kupónu a splněním dalších podmínek uvedených v Tarifu DPmÚL a SPP DPmÚL.
2. Časový kupón lze zakoupit výhradně po předložení platného průkazu DPmÚL a za splnění podmínek
stanovených Tarifem DPmÚL. Při nákupu je cestující povinen sdělit, jaký druh časového kupónu
a do jaké zóny požaduje časový kupón vydat. Časový kupón s 30 denním a delším obdobím platnosti
lze zakoupit pouze jeden, další lze zakoupit nejdříve 15 dní před uplynutím platnosti předcházejícího
časového kupónu. Časové kupóny s platností na 7 dní a 15 dní lze zakoupit max. dva kupóny po sobě
jdoucí.
3. Začátek platnosti časového kupónu si stanovuje cestující sám, datum nelze stanovit se zpětnou
platností, oproti datu jeho nákupu. Časový kupón nelze vydat, jestliže jeho platnost překračuje
platnost průkazu DPmÚL, byť jeden den.
4. Délku platnosti jednotlivých časových kupónů nelze zkrátit ani prodloužit. V případě, že datum
začátku platnosti časového kupónu bude od data platnosti nového Tarifu DPmÚL, nebo Tarifu DÚK, je
cestující povinen zaplatit cenu stanovenou novým tarifem.
5. K prvotnímu vystavení průkazu DPmÚL je žadatel povinen předložit:
a) vyplněnou a podepsanou žádost o vydání průkazu DPmÚL, která obsahuje dobrovolný souhlas
žadatele s vedením osobních údajů v elektronické a listinné podobě u DPmÚL,
b) aktuální barevnou nepoškozenou či nepoužitou podoben ku držitele průkazu o rozměru 35 mm
x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele
a nenívystřižena zjiné fotografie,
c) osobní doklad k ověření pravosti a správnosti uvedených údajů.
6. U osob do 18 let věku musí být žádost podepsána zákonným zástupcem nebo úředně ustanoveným
opatrovníkem. Za pravost podpisu nese odpovědnost zákonný zástupce, nebo opatrovník.
Při vystavení průkazu DPmÚL, pro děti do dosažení věku 15 let, je nezbytná osobní přítomnost
zákonného zástupce dítěte, nebo opatrovníka, který je povinen předložit svůj osobní doklad
a případně další doklady nezbytné k ověření pravosti a správnosti údajů uvedených v žádosti. Dále je
povinen předložit požadovanou podobenku dítěte a doklad dítěte, který obsahuje jméno, přfjmenl,
datum a místo narození (např. cestovní pas, občanský průkaz, rodný list).
7. Osobní údaje požadované pro vydání průkazu DPmÚL integrované papírové časové jízdenky
nepřenosné:
a) děti od 6 do 15 let věku - jméno, přfjmenf datum narození, adresa trvalého pobytu,
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b)

osoby od dosažení věku 15 let - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
případně adresa pro doručování; u žáků a studentů do 26 let věku dále adresa a sídlo školy,
kterou navštěvují.
8. Žadatel o průkaz DPmÚL, nebo zákonný zástupce žadatele případně opatrovník, kteří již DPmÚL
vydali písemný souhlas s vedením osobních údajů a souhlas písemně k datu vydání nového průkazu
neodvolali, nejsou povinni předkládat
novou žádost v písemné formě, pokud není v Tarifu DPmÚL
uvedeno jinak.
9. Průkaz DPmÚL a časový kupón musí být umístěny do plastikového pouzdra lícní stranou navrch tak,
aby mohla pověřená osoba dopravce současně provést řádnou kontrolu jejich platnosti, především
shodu číselného kódu průkazu a časového kupónu. Do plastikového pouzdra není dovoleno vkládat
jakékoliv věci a předměty, zejména finanční hotovost. Na tu část plastikového pouzdra, které slouží
pro kontrolu průkazu a časového kupónu, není dovoleno cokoliv lepit či kreslit.
10. Cestující je oprávněn na své osobní údaje vlastnit pouze jeden platný průkaz DPmÚL. V opačném
případě provede DPmÚL, po dohodě s cestujícím, zneplatnění jím určeného průkazu. Pokud nebude
dosaženo dohody, zneplatní DPmÚL ten průkaz, ke kterému nebyly po dobu 6 měsíců vydány časové
kupóny.
11. Za ztracený průkaz DPmÚL, nebo časový kupón, se náhrada neposkytuje, duplikáty se nevystavuif».
Cestující je povinen
jejich
ztrátu,
bezodkladně
po zjištění,
nahlásit
v provozních
hodinách
v předprodeji jízdenek DPmÚL, v ul. Revoluční 26, Ústí nad Labem. Nový průkaz, nebo časový kupón,
budou cestujícímu vydány nejdříve po uplynutí 24 hodin od nahlášení ztráty v provozních hodinách
prodejny jízdenek DPmÚL. V případech hodných zřetele může DPmÚL vydat nový průkaz nebo časový
kupón před uplynutím stanovené lhůty.
12. Doklad o nahlášení ztráty průkazu DPmÚL nebo časového kupónu vydaný v předprodejích jízdenek
DPmÚL, nenahrazuje jízdní doklad. Při ztrátě časového kupónu občanského s platností na 365 dní,
nebo 180 dní rozděleného na jednotlivé díly, bude DPmÚL provedena bezplatná náhrada pouze těch
dílů časového kupónu, které cestující doloží v předprodeji jízdenek DPmÚL.
13. Za poškozenou, nebo odcizenou integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou s 90 denním
a delším obdobím platnosti, poskytne DPmÚL jednou za kalendářní rok duplikát časového kupónu
za manipulační poplatek ve výši 50 Kč. Na poškozeném kupónu musí být čitelný aspoň jeden údaj,
podle kterého lze s určitostí zjistit, k jakému průkazu byl kupón vystaven. Duplikát průkazu DPmÚL
se nevystavuje, cestující je povinen si požádat o vystavení nového průkazu za podmínek stanovených
Tarifem
DPmÚL. Vystavení duplikátu
časového
kupónu je podmíněno
předložením
vyplněné
a podepsané "Žádosti o vystavení duplikátu
časového kupónu". Žádost se podává v předprodeji
jízdenek DPmÚL, v Revoluční ul. 26, Ústí nad Labem. V případě odcizení integrované papírové časové
jízdenky je žadatel povinen k žádosti o vystavení duplikátu předložit potvrzení z Policie ČR, které mu
bude po zaevidování čísla jednacího vráceno zpět.
14. V případě, že průkaz DPmÚL:
a) je poškozený,
b) údaje na něm jsou nečitelné nebo neodpovídají skutečnosti,
c) pozbyl platnosti,
d) podobenka na průkazu je poškozená či neodpovídá aktuální podobě držitele,
je povinen její držitel si zažádat o výměnu na vlastní náklady. U dětí do věku 15 let žádá zákonný
zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník. V opačném případě DPmÚL odmítne k takovému
průkazu vydat další časový kupón a průkaz zneplatní.
15. Držitel integrované papírové časové jízdenky nepřenosné je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy změna nastala, DPmÚL oznámit:
a) pozbytí nároku na slevu,
b) změnu navštěvované školy (platí pro žáky a studenty od 15 do 26 let věku),
c) změnu příjmení,
d) změnu místa trvalého pobytu.
16. Časový kupón s platností na 365 dní muze být na žádost držitele průkazu sestaven ze čtyř
samostatných
dílů, 180 denní časový kupón může být sestavený ze dvou samostatných
dílů. Data
platnosti jednotlivých
dílů na sebe bezprostředně
navazují. K těmto dílům je vydán daňový doklad
(doklad o zaplacenř), který nenahrazuje jednotlivé
díly časových kupónů. Na žádost držitele může
3)

§ 42, odst. 3 vyhl.

Č.

175/2000Sb.,

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
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17.

18.
19.

20.

21.

XIV.

DPmÚL vydat 365 denní časový kupón a 180 denní časový kupón jako jeden časový kupón, který
obsahuje všechny Tarifem DPmÚL předepsané náležitosti.
Držitel časové jízdenky nepřenosné platné pouze pro zónu 101 a časové jízdenky nepřenosné dvou
a vícezónové
s 30 denním
a delším obdobím
platnosti,
má právo na bezplatnou
přepravu
1 spoluzavazadla podléhajícího placení přepravného, nebo 1 psa přepravovaného
bez sehrány, pouze
na linkách MHD DPmÚL v zóně 101.
Cena průkazu DPmÚLje 40 Kč včetně DPH, cena pouzdra na průkaz a kupón je 10 Kč vč. DPH.
Držitel integrované papírové časové jízdenky nepřenosné
má právo na zpětný výkup nevyužitých,
nebo částečně využitých časových kupónů a na snížení přirážky za podmínek stanovených v Tarifu
DPmÚL, nebo v SPP DPmÚL.
Pokud cestující dovrší věku 15 let v období platnosti nově pořizovaného časového kupónu, je povinen
zaplatit cenu časového kupónu určeného Tarifem DPmÚL, nebo Tarifem DÚK pro skupinu uživatelů
"obyčejný", nebo "žáci a studenti od 15 do 26 let věku" po doložení nároku na slevu.
V případě, že cestující požaduje od DPmÚL zasílat upozornění na blížící se konec platnosti časového
kupónu, nebo informaci
o nálezu ztracené či odcizené integrované
papírové časové jízdenky
nepřenosné, lze tak učinit pouze za předpokladu, že vydá DPmÚL písemný souhlas se zařazením jeho
adresy elektronické
pošty do elektronické databáze držitelů předplatných časových jízdenek. U osob
do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, nebo úředně ustanoveného
opatrovníka.
Cestující, u osob do 18 let zákonný zástupce, nebo úředně ustanovený opatrovník, jsou oprávněni
svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a DPmÚLje povinen této žádosti vyhovět.

INTEGROVANÉ JEDNODENNí

sřřovs JíZDENKY

Druh jízdenky

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

LABE - ELBE

Cena

pro 1 osobu

250 Kč

skupinová jízdenka 2 až 5 osob

550 Kč

1 jízdní kolo

90 Kč

Jízdenka platí od jejího vydání (zakoupeni) do 4:00 hodin následujícího dne.
Vyznačení data platnosti (den prodeje) provede zaměstnanec
DPmÚL při prodeji jízdenky. Jízdenky
se prodávají pouze pro aktuální den, tzn. že jízdenku nelze předem zakoupit.
Jízdenky jsou integrovanými jízdními doklady, které opravňují cestující k jízdám po dobu platnosti
na všech linkách DPmÚL v zónách 101, 121, 122 nebo 171 a na linkách dopravců DÚK, dle
podmínek Tarifu DÚK a SPP DÚK. Více informací na:
•

http://www.vvo-online.de

•

http://www.kr-ustecky.cz/i

izden ka-Ia be-el be/ds-98825/pl

=20650

1

Jízdenky lze zakoupit v provozních hodinách předprodeje jízdenek a v informačním
centru DPmÚL
se sídlem v Revoluční ul. 26, Ústí nad Labem.
Práva z přepravní smlouvy při částečném, nebo úplném nevyužití jízdenky, nelze u DPmÚL uplatnit.
Při využívání jízdenky
platí přepravní a tarifní podmínky
příslušného
dopravce. V přeshraniční
železniční přepravě pak mezinárodní
přepravní podmínky a také smluvní přepravní podmínky
Dopravního svazu Horní Labe (WO).
Jízdenka platí na sezónních turistických linkách a na lanové dráze provozované DPmÚL.
Na síťové jízdenky Labe-Elbe se nevztahují podmínky bezplatné přepravy uvedené v tomto tarifu.
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PŘEPRAVA ZAVAZADEL, ŽiVÝCH ZVíŘAT A PSŮ BEZ SCHRÁNY NA LINKÁCH DPmÚL
V ZÓNÁCH 101 - 101/121/
122/171

1. Maximální rozměry spoluzavazadel, jejichž přeprava je povolena, podmínky pro přepravu živých zvířat
a psa bez sehrány, stanovuje vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a SPP DPmÚL.
2. K úhradě přepravného za spoluzavazadlo, zvíře přepravované ve sehráni, nebo psa přepravovaného
bez sehrány, zaplatí cestující přepravné ve výši 10 Kč integrovanou papírovou jízdenkou
pro jednotlivou jízdu zlevněnou s časovou platností na 60 minut, nebo integrovanou papírovou
jízdenkou pro jednotlivou jízdu zlevněnou v hodnotě 15 Kč s časovou platností na 60 minut,
zakoupenou v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla.

Placení přepravného podléhá:

zavazadlo, přesáhne-li jeden ze stanovených rozměrů 90 x 60 x 40 cm
dětský kočárek bez dítěte, kočárek pro psa
jízdní kolo, skateboard, který lze přepravovat pouze v ochranném obalu

pes přepravovaný bez sehrány, pokud se nejedná o asistenčnřho, vodícího nebo služebního psa
zvířata ve schránách, pokud žádný zjejich rozměrů nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm
svázaný vánoční stromek
velké cestovní tašky, kufry, krosny

XVI.

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA ZAVAZADEL, ŽiVÝCH ZVíŘAT A PSŮ NA LINKÁCH DPmÚL V ZÓNÁCH
101- 101/121/122/171
ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit ve vozidle do prostoru
pod místem cestujícího
dětský kočárek s dítětem, nebo dětský kočárek ve složeném stavu (golfové hole), je-Ii přepravován současně
s dítětem
služební pes, asistenční a vodící pes
zvířata ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30 x 40 x
70cm
zavazadlo, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30 x 40 x 70 cm,
jedna souprava lyží v obalu, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí
zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
nákupní taška na kolečkách
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BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB NA LINKÁCH DPmÚL A NA LINKÁCH ZAPOJENÝCH DO DÚK
V ZÓNĚ 101
A.

děti do 6 let věku

B.

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce, asistenčního nebo vodícího psa

C.

osoba nad 70 let

D.

strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz

E.

držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací
politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP

F.

občané uvedení v § 29 odst. 2 písmo c) zákona
87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění pozdělšřch předpisů; žadatel je pro vystavení bezplatného časového kupónu povinen DPmÚL
předložit rozhodnutí, nebo usnesení příslušného soudu o rehabilitaci, potvrzení, že byl trest alespoň
v délce 12 měsíců vykonán a že byl zařazen do tábora nucených prací nebo pracovního útvaru

G.

policista Policie České republiky ve stejnokroji

č,

•

•
•

•
•

•

XVIII.

,

v

,

,

,

v.

•v

..

,

v v

,

doprovod dítěte uvedeneho pod bodem A) Je na vyzvaru řidice, nebo Jme dopravcem poverene
osoby, povinen hodnověrným způsobem prokázat věk dítěte; věk dítěte lze prokázat
předložením průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, cestovním pasem dítěte, nebo předložením
občanského průkazu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno,
osoba uvedená pod bodem B) se přepravuje na platný průkaz ZTP, ZTP/P,
osoba uvedená pod bodem C) prokazuje nárok na bezplatnou přepravu platným průkazem
DPmÚL, nebo průkazem jiného dopravce či osobním dokladem; bezplatná přeprava
se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, živýeh zvířat a psů přepravovanýeh bez sehrány,
které tato osoba přepravuje,
osoba uvedená pod bodem D) se přepravuje ve stejnokroji nebo na služební průkaz,
osoba uvedená pod bodem E) prokazuje svůj nárok na bezplatnou přepravu platným
průkazem vydavatele, musí-Ii být nedílnou součástí platný kupón, nebo známka na příslušné
období, je cestující povinen k průkazce předložit i tento kupón nebo známku,
osoba uvedená pod bodem F) prokazuje nárok na bezplatnou přepravu průkazem DPmÚL
a bezplatným časovým kupónem, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového
kupónu je časově omezena.

PŘEPRAVA OSOB, SPOLUZAVAZADEL A PSŮ NA LINKÁCH DPmÚL V ZÓNĚ 121, 122
NEBO 171

1. Přepravu osob, spoluzavazadel, živých zvířat a psů mimo zónu 101 Ústí nad Labem zajišťuje DPmÚL.
2. Ceny jízdních dokladů, platnost jízdních dokladů v tarifních zónách, rozsah poskytování sleva rozsah
bezplatné přepravy stanovuje Tarif DÚK a SPP DÚK. Podmínky pro výdej jízdních dokladů, vzory
jízdních dokladů a podmínky platnosti jízdních dokladů uvedených v Tarifu DPmÚL a platných
pro zónu 121, 122 nebo 171, jsou stanoveny Tarifem DPmÚL a SPP DPmÚL.
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3.

Platnými jízdními doklady jsou:
a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná s časovou platností 60 minut určená
pro přepravu dětí od 6 do 15 let,
b) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná s časovou platností 60 minut
prodávaná v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla a určená pro přepravu dětí od 6 do 15 let,
držitelů průkazu ZTP a ZTP/P, zavazadel, živých zvířat nebo psů,
c) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu obyčejná s časovou platností 60 minut určená
pro přepravu osob od dosažení věku 15 let a osob, které dle Tarifu DPmÚL, nebo Tarifu DÚK
nemají nárok na zlevněné jízdné, nebo bezplatnou přepravu, případně tento nárok pověřené
osobě dopravce nedoloží,
d) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná určená pro zaplacení přepravného
za zavazadla, živá zvířata nebo psa dle Tarifu DPmÚL, nebo Tarifu DÚK,
e) integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná vydaná DPmÚL za ceny dle Tarifu DÚK jako
dvou a více zónová, na které je vyznačena platnost pro zónu 101 a některou ze zón 121, 122,
123 nebo 431,
f) integrovaná papírová časová jízdenka nepřenosná vydaná DPmÚL za ceny dle Tarifu DÚK jako
dvou a více zónová, na které je vyznačena platnost pro zónu 101 a zónu 171,
g) integrované papírové jízdní doklady vydané Dopravci DÚK v souladu s Tarifem DÚK:
pro zónu 121 Chlumec:
•
•
•

s výchozí zónou 121 Chlumec a/nebo
s cílovou zónou 121 Chlumec a/nebo
s povolenou nadzónou 12 nebo se síťovou platností

pro zónu 122 Přestanov:
•
•
•

s výchozí zónou 122 Přestanov a/nebo
s cílovou zónou 122 Přestanov a/nebo
s povolenou nadzónou 12 nebo se síťovou platností

pro zónu 171 Dolní Zálezly:
• s výchozí zónou 171 Dolní Zálezly nebo
• s cílovou zónou 171 Dolní Zálezly a/nebo
• s povolenou nadzónou 17 nebo se síťovou platností
h) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
s časovou platností 60 minut v hodnotě 5 Kč, kterou lze zakoupit výhradně v jízdenkových
automatech DPmÚL, nebo integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná s časovou
platností 60 minut zakoupená v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla s přirážkou ve výši 10 Kč,
i) integrovaná papírová síťová jízdenka Labe - Elbe,
j) integrovaná papírová zaměstnanecká jízdenka uvedená v článku XX.tohoto tarifu.

4. Jízdní doklady, které nelze použít v zónách 121, 122 a 171. Zejména se jedná o:
a) integrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu s časovou platností na 45 minut,
na 24 hodin a částečně integrovanou mobilní jízdenku, které jsou platné v zóně 101,
b) integrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu s časovou platností na 60 minut určenou
Tarifem DPmÚL pro přepravu kategorie cestujících "důchodce" a pro "osobu přepravující dítě
do věku 3 let"; tyto osoby se v zónách 121, 122 a 171 přepravují pouze na integrovanou
papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu obyčejnou s časovou platností na 60 minut za 21 Kč
nebo zakoupenou v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla za 25 Kč,
c) integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou, kde na časovém kupónu je vyznačena
platnost pouze pro zónu 101,
d) jízdní doklady, jejichž použití v těchto zónách není v souladu s tarifními pravidly Tarifu DÚK, jedná
se zejména o jízdní doklady použité mimo povolenou cestu nebo mimo povolené kontrolní
nadzóny,
e) jízdenka zakoupená na sezónních turistických linkách provozovaných DPmÚL,
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f) částečně integrovaný mobilní časový kupón dle Tarifu DPmÚL,
g) integrované papírové jízdenky vydané Dopravci DÚK v souladu s Tarifem DÚK, na kterých není
vyznačena:
pro zónu 121 Chlumec:
•
•
•

výchozí zóna 121 Chlumec a/nebo
cílová zóna 121 Chlumec a/nebo
povolená nadzóna 12 nebo síťová platnost

pro zónu 122 Přestanov:
•
•
•

výchozí zóna 122 Přestanov a/nebo
cílová zóna 122 Přestanov a/nebo
povolená nadzóna 12 nebo síťová platnost

pro zónu 171 Dolní Zálezly:
• výchozí zóna 171 Dolní Zálezly nebo
• cílová zóna 171 Dolní Zálezly a/nebo
• povolená nadzóna 17 nebo síťová platnost
h) jízdní doklady DPmÚL, u kterých cestující nedodržel podmínky stanovené Tarifem DPmÚL,
SPP DPmÚL,
i) jízdní doklady DÚK, u kterých cestující nedodržel podmínky stanovené Tarifem DÚK a SPP DÚK.

XIX.

•

•

4)

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB NA LINKÁCH DPmÚL V ZÓNĚ 121, 122 NEBO 171

A

děti do 6 let věku4)

B

průvodci ZTP a ZTP/P nebo vodící psi ZTP/P4)

C

služební psi, vodící a asistenční psi

doprovod dítěte uvedeného pod bodem A) je na vyzvání řidiče, nebo jiné dopravcem pověřené osoby,
povinen hodnověrným způsobem prokázat věk dítěte; věk dítěte lze prokázat předložením průkazu
zdravotní pojišťovny dítěte, cestovním pasem dítěte, nebo předložením občanského průkazu
zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno,
osoba uvedená pod bodem B) se přepravuje na platný průkaz držitele průkazu ZTP, ZTP/P
za předpokladu, že doprovází tuto osobu při přepravě a dodržuje podmínky stanovené v SPP DPmÚL.

Výměr MF Č. 01/2015,

kterým se vydává zbožís regulovanými cenami

-------------

----
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xx.

INTEGROVANÉ ZAMĚSTNANECKÉ PAPíROVÉ JíZDENKY NEPŘENOSNÉ

Druh
zaměstnanecké
jízdenky

Tarif
DPmÚL

Tarifu DÚK

zóna

Jízdné z tarifní zóny 101 Ústí nad Labem do zón

101

115

116

121

122

123

171

431

60 Kč

322 Kč 294 Kč 350 Kč 378 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 350 Kč

dítě zaměstnance

150 Kč

322 Kč 294 Kč 350 Kč 378 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 350 Kč

rodinný příslušník
zaměstnance

300 Kč

322 Kč 294 Kč 350 Kč 378 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 350 Kč

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

113

zaměstnanec

bývalý
zaměstnanec
registrovaný
partner

XXI.

112

300 Kč
300 Kč

-

-

-

-

-

-

-

-

-

322 Kč 294 Kč 350 Kč 378 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 350 Kč

322 Kč 294 Kč 350 Kč 378 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 294 Kč 350 Kč
druh, družka
300 Kč
Integrovane papirove zamestnanecke
jízdenky neprenosne platí od 1. 1. do 31.12. pnslusneho
kalendářního roku, pokud jejich platnost není Směrnicí pro poskytování zaměstnaneckých
jízdenek
vydané DPmÚL (dále jen "Směrnice") jinak omezena.
Časový kupón integrované papírové zaměstnanecké jízdenky nepřenosné platný pro zónu 101 musí
být na pravé straně opatřen kulatou nálepkou stříbrné
barvy s logem DPmÚL. Pro platnost
v ostatních povolených zónách musí být navíc opatřen kulatou červenou nálepkou s bílou římskou
číslicí dva a číslicí 2.
Integrovaná papírová zaměstnanecká
jízdenka nepřenosná s vyznačenou zónou 101 platí pouze
na území této zóny k libovolnému počtu jízd a cest na linkách DPmÚL za podmínek stanovených
Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL a na linkách DÚK, za podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP DÚK.
Podmínky pro výdej integrované papírové zaměstnanecké
jízdenky nepřenosné na zónu 101 jsou
stanoveny ve Směrnici a Tarifu DPmÚL. Podmínky, za kterých jsou jízdenky neplatné, jsou stanoveny
ve Směrnici. Držitel integrované papírové zaměstnanecké jízdenky nepřenosné je povinen dodržovat
podmínky Směrnice a SPP DPmÚL.
Integrovaná papírová zaměstnanecká
časová jízdenka nepřenosná dvou a vícezónová za cenu dle
Tarifu DÚK, platí pouze na území vyznačených
zón, nebo při cestě do vyznačených
zón,
k libovolnému
počtu jízd a cest za podmínek stanovených
Tarifem DÚK a SPP DÚK. Podmínky
pro jejich výdej a platnost jsou stanoveny Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL pro zónu 101, Tarifem DÚK
a SPP DÚK pro zónu 112,113,115,116,121,122,123,171
nebo 431.
K integrované papírové zaměstnanecké
jízdence nepřenosné je v zóně 101 na linkách DPmÚL
povolena
bezplatná
přeprava
jednoho
spoluzavazadla
podléhajícího
placení
přepravného,
nebo jednoho psa přepravovaného bez sehrány.

-

-

-

-

-

- .-

-

-

-- - -

USTANOVENí SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Vztahy vznikající při provozování MHD mezi DPmÚL a cestujícími se řídí § 2550 a násl. zákona
č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, zákonem č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdéjšich
předpisů,
zákonem
č. 266/1994
Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších
předpisů,
vyhláškou
Ministerstva
dopravy a spojů č. 175/2000
Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu, ve znění pozdějších
předpisů, Tarifem DPmÚL, SPP DPmÚL, nebo Tarifem DÚK a SPP
DÚK.

-

-----
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2. Je-li to nutné pro ověření platnosti časové jízdenky, případně nároku na tarifní zvýhodnění
či bezplatnou přepravu, je cestující povinen na výzvu pověřené osoby dopravce, popř. za podmínek
stanovených Tarifem DPmÚL, nebo SPP DPmÚL, doložit skutečnosti pro takové ověření nezbytné.
3. Při nákupu jakéhokoliv jízdního dokladu uvedeného v Tarifu DPmÚLje cestující povinen se přesvědčit,
zda mu byl vydán podle jeho požadavků. Nesouhlasí-Ii jízdní doklad s požadovanými údaji, je cestující
oprávněn jej ihned odmítnout.
4. Pokud cestující přejíždí hranici zóny, je povinen mít platný jeden jízdní doklad, na kterém bude
vyznačena platnost pro zónu předcházející i následující.
5. Cestující je povinen mít platný jeden jízdní doklad pro všechny zóny, kterými projíždí.
6. Všechny dvou a více zónové časové kupóny k průkazu DPmÚL, na kterém je vyznačena platnost
pro zónu 101 a některou ze zón 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 a 431 uvedené v Tarifu
DPmÚL a za ceny dle Tarifu DÚK, musí být opatřeny na lícní straně v pravém horním rohu samolepící
přelepkou v provedení destruktivní vinyl - kolečko o průměru 12 mm, červené barvy s římským
číslem II. bílé barvy. V pravé části musí být kupón opatřen číslicí 2 vytištěnou v předprodeji jízdenek
DPmÚL. Vzor kupónu je uveden v příloze číslo 3 tarifu.
7. Integrovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu je cestující povinen na linkách DPmÚL označit
bezodkladně po nástupu do vozidla při zahájení první jízdy vsunutím do označovače tak, aby označení
bylo provedeno na místě jízdenky k tomu určeném (tiskové pole). Jízdenka se vkládá do označovače
ve směru šipky lícem nahoru. Jízdenka se při přestupu již znovu neoznačuje. Údaje vyznačené
označovacím zařízením musí být nepravidelně zabarvené červenou a modrou barvou.
8. Bezkontaktní čipová karta DÚK a neintegrovaný jízdní doklad DÚK, neplatí na linkách DPmÚL
v zónách 101, 121, 122 a 171.
9. Cenyjízdného a přepravného uvedené v Tarifu DPmÚL,jsou včetně první snížené sazby DPH.
10. Při kontrole časové platnosti jízdních dokladů je rozhodující časový údaj uvedený na vnitřním
informačním tablu vozidla.
11. Z hlediska dodržení tarifních podmínek ze strany cestujícího lze při přepravní kontrole v zóně 101
uznat za platný jízdní doklad dvě shodně označené jízdenky pro jednotlivou jízdu, na kterých je
vyznačena platnost pro zónu 101. Jízdenky musí mít shodnou časovou platnost a součet jejich cen
musí být roven, nebo vyšší ceně jízdenky, kterou měl cestující za podmínek Tarifu DPmÚL použít.
Časové údaje vyznačené na jízdenkách nesmí být rozdílné o více jak 1 minutu.
12. Případné zpoždění spoje se u jízdenek pro jednotlivou jízdu zohledňuje pouze v případech,
kdy zpoždění vykazuje spoj, ve kterém byla jízdenka pro jednotlivou jízdu označena a ve kterém byl
cestující současně i kontrolován pověřenou osobou dopravce.
13. Cestujícímu není povoleno ve vozidle nebo v okamžiku vystupování z vozidla jízdenku předat jinému
cestujícímu. Toto ustanovení se nevztahuje na integrované papírové časové jízdenky DÚK.
14. DPmÚL má právo uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a individuálním způsobu úhrady
jízdného v MHD, kde dopravní výkon bude hrazen objednatelem formou individuální paušální úhrady.
Tyto jízdenky platí výhradně na linkách DPmÚL v zóně 101.
15. Výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. je oprávněn, v případech hodných
zřetele, např. z důvodu morálního odškodnění cestujícího za újmu vzniklou činností DPmÚL,
nebo v souvislosti s ní, nebo z důvodu nezištné pomoci zaměstnanci DPmÚL v nouzi, poskytnout
cestujícímu bezplatně časový kupón pro integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou
na zónu 101. O poskytnutí jízdenky výkonný ředitel společnosti informuje představenstvo společnosti.
16. Výkonný ředitel společnosti je oprávněn poskytnout bezplatnou jízdenku na časově omezenou dobu:
a) pro oficiální návštěvy města Ústí nad Labem na pokyn primátora města Ústí nad Labem,
b) pro oficiální návštěvy DPmÚL,
c) pro výherce soutěží vyhlášených DPmÚL nebo soutěží, které se pořádají pod záštitou dopravce
po projednání v představenstvu společnosti.
17. Způsob použití jízdenky uvedené v bodu č. 14 a 16 tohoto článku a podmínky její platnosti,
jsou uvedeny na zadní straně této jízdenky. Držitel jízdenky je povinen dodržovat SPP DPmÚL a Tarif
DPmÚL. Tyto jízdenky jsou neintegrované a platí pouze na linkách DPmÚL v zóně 101.
18. Dopravní schéma, Tarif DPmÚL, SPP DPmÚL, sortiment prodávaných a platných jízdních dokladů,
informace o bezpečném nákupu jízdenek a další informace o provozu MHD jsou poskytovány
v informačním centru DPmÚL v Revoluční ul. 26, Ústí nad Labem a na http://www.dpmul.cz/IDS.
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Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu
na autobusových a trolejbusových linkách
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19. Přechodné ustanovení pro platnost jednotlivých jízdních dokladů:
a) všechny jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní vytištěné na zabezpečeném papíru,
nebo zakoupené v jízdenkovém automatu a uvedené v příloze Č. 2 Tarifu DPmÚL, končí platnost
dne 31.12.2015
ve 24:00 hodin,
b) nevyužité, nepoškozené, nebo jiným způsobem neznehodnocené jízdenky pro jednotlivou jízdu
uvedené v příloze Č. 2 Tarifu DPmÚL, má cestující právo je vyměnit za nové v předprodejích
jízdenek DPmÚL, Revoluční ul. 26, Ústí nad Labem v období od 15. 12. 2015 do 31. 3. 2016,
c) nevyužité, nepoškozené, nebo jiným způsobem neznehodnocené jízdenky, které cestující
nevyužije, budou zpětně vykupovány v předprodejích jízdenek DPmÚL, Revoluční ul. 26, Ústí
nad Labem nejpozději do 31.3.2016,
d) jiné jízdenky pro jednotlivou jízdu, než jsou uvedené v příloze Č. 2 Tarifu DPmÚL, se nebudou
vyměňovat ani zpětně vykupovat.
20. Přechodná ustanovení pro předplatní časové jízdenky nepřenosné:
a) časové kupóny prodané dle Tarifu DPmÚL s vyznačenou platností pro zónu 101, jejichž konec
platnosti přesahuje datum 1. 1. 2016, platí od 1. 1. 2016 na linkách DPmÚL a na linkách DÚK
pouze v zóně 101,
b) v případech, kdy cestující nevyužije časový kupón platný po 1. 1. 2016 za podmínek uvedených
pod písmenem a) tohoto bodu, je oprávněn požádat DPmÚL v termínu od 15. 12. 2015
do 31. 1. 2016 o zpětný výkup poměrné části nevyužitého časového kupónu,
c) v případech, kdy cestující z důvodu zapojení DPmÚL do DÚK nevyužije po 1. 1. 2016 zakoupený
platný časový kupón k průkazu DPmÚL platný pro zónu 101 z důvodu využití integrovaného
papírového časového kupónu zakoupeného u jiného dopravce DÚK, je oprávněn požádat DPmÚL
o zpětný výkup poměrné části nevyužitého časového kupónu v termínu od 15. 12. 2015
do 31.1.2016,
d) zpětný výkup časových kupónů bude proveden za podmínek stanovených v SPP DPmÚL.
21. Při změnách v organizaci dopravy, změně v systému odbavování cestujících, nebo při změně
dopravce, je DPmÚL oprávněn svým nařízením pozastavit na nezbytně nutnou dobu prodej vybraných
druhů časových kupónů.
22. Tarif DPMÚL pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách účinný ode dne 1. 7. 2015
se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto tarifu.
23. Tento Tarif DPmÚL nabývá účinnosti dnem 1. 1.2016.
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k Tarifu platného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinnosti od 1. 1.2016
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k Tarifu platného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinnosti od 1. 1.2016
Jízdenky zlevněné určené pro děti od 6 do 15 let a pro zaplacení přepravného za zavazadlo nebo psa (integrované)
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k Tarifu platného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinnosti od 1. 1. 2016
Jízdenky zlevněné určené pro důchodce
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k Tarifu platného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinnosti od 1. 1.2016
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Příloha Č. 2
k Tarifu pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinností od 1. 1.2016
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Přnoha Č. 3
k Tarifu pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného s účinností od 1. 1.2016

Vzor průkazu DPmÚL a průkazů Dopravců zapojených v systému DÚK
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Přnoha

Č.

4

k Tarifu pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platného od 1. 1. 2016

číslo kupónu, musí být shodné s číslem
průkazu DPmÚL, kupón je bez průkazu
neplatný
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označení druhu jízdného (obyčejný)
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označení integrovaného jízdního
I dokladu platného u dopravců DÚK
označení tarifního předpisu
dopravce zapojeného do DÚK

platnost jízdního dokladu od vyznačeného
data do vyznačeného data 24:00 hodin

délka platnosti kupónu ve dnech

zónová platnost jízdního dokladu
údaje o prodeji jízdenky (číslo prodejce)

symbol Dopravy Ústeckého kraje
cena jízdního dokladu dle tarifu

datum čas prodeje kupónu

lego dopravce

.

nOPRAVNI PODNUt

MESTAUSTI NAO LABEM ČU~.,.
iČO:25013SS1 DIC: (:2250'13351 . OOpf.ava Ogt;fC~~h~kraje
Casovy kupon
.

označení druhu jízdného (dítě 6 - 15 let)

označení časového kupónu úplatného
pro jednu zónu

obchodní název dopravce
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v~~~~ v •.

informativní označení
jednozónového časového kupónu
(platí pro 7 denní, 15 denní, 30
denní a 90 denní časové kupóny)
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JfJ-dem •

-
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Přnoha Č. 4

k Tarifu pro přepravu na autobusových

a trolejbusových

linkách provozovaných
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označení jednozónové
zaměstnanecké jízdenky
a jízdenky rodinného příslušníka

města Ústí nad Labem a.s. platného od 1. 1.2016
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zóna 10j Usti nll
cena V015% DPH
Pí "001 O;}S9

Stránka 2 z 3

r

M-0315390-

cestující je povinen doložit
nárok na slevu dle Tarifu
DPmÚL

. _
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":'."~~-:;~
..3,.·~.'!;:~~.<:.'';::::'~:''';~;

zlevněné jízdné pro důchodce;

~~

f

". 'eert8VI!iS"-'""'1JPH ~. '.~:é: ~

i.

MESlAUSTI NA[) LABEM a.s.

zlevněné jízdné pro osoby

označení druhu jízdného
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přepravující dítě do věku 3 let;
cestující je povinen doložit

Casový kU:pón

zlevneny ~

označení druhu jízdného
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z/~vnenyN

cerrave1~% DPH
P1'OOiO~61
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Přnoha Č. 4
k Tarifu pro přepravu na autobusových

a trolejbusových

linkách provozovaných

. OOPRAVNI PODNIK
MESTAUSn NAD LABEM a.s.

I

podnikem

od

DPmÚ~
.~ 3o.denol

1J L O,1~·;.201.6 .

Ccao~rtaf 1016·
zóna t01 usti nll
oenavC1S% DPH
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265,- Ke
1i. i -j ,20159:16:52
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MESTA USTJ NAD LABEM a.s,
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dvouzónový časový kupón
obyčejný
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označení druhu jízdného dvouzónový časový kupón
pro studenty

Casový kupón
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OOPRAVNi PODNIK
ĚSTA úsn NAD LABEft.íJ a. s.
ICO: 2p013a91 Dle: C12501:3891

Casový kupón

Nj-031531\1\ _~rif

města Ústí nad Labem a.s. platného od 1. 1. 2016

označení druhu jízdného zlevněné jízdné pro studenty
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