STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.11.2020
Bod pořadu jednání: 31
Záměr změny nařízení SML stanovující tarif MHD v souvislosti s propadem příjmů způsobených
pandemií COVID 19
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení záměru na úpravu jízdného v městské
hromadné dopravě. Součástí materiálu je pak i odhad výnosů z navrhovaných úprav vybraných
tarifů. Jestliže bude radou města zúžen nebo naopak rozšířen rozsah změn, bude to mít vliv na
předpokládanou výši tržeb. V některém z dalších materiálů pak bude předloženo ke schválení
nové nařízení, kterým se stanovuje tarif MHD, a to v návaznosti na konečnou podobu schváleného
rozsahu změn v tarifech.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: změna tarifu MHD
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):

Ing. Milan Červenka, ekonomický ředitel DPMLJ, a.s.

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
záměr změny tarifu v městské hromadné dopravě ve variantním řešení:
VARIANTA A:
zavedení úprav jízdného v plném rozsahu dle přílohy č. 1
nebo
VARIANTA B:
zavedení úprav jízdného pouze pro papírové jízdenky
ukládá
1. informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o usnesení
Rady města Liberce
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.11.2020

2. dle schválené varianty přípravit a předložit radě města ke schválení nové Nařízení
statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci
Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29.01.2021
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Důvodová zpráva
Vlivem aktuální situace v celé republice, kdy se COVID opatřeními propady tržeb DPMLJ z jízdného
odhadují na miliony korun a dále se stále se zvyšujícími náklady na zajištění kvalitní dopravní
obslužnosti města je radě města navrhována úprava nařízení stanovující tarif MHD v Liberci. Není totiž
již aktuálně ve finančních možnostech města vyhovět všem požadavkům DPMLJ na úhradu všech
nutných výdajů, zejm. spojených s opravami majetku. Tím vzniká DPMLJ resp. městu vnitřní dluh, kdy
omezování rozsahu údržby a oprav znamená vyšší výdaje v následujících letech. Je neopominutelným
faktem i to, že stále rostou ceny materiálu i služeb, které se pak promítají do ceny dopravního výkonu
hrazených v rámci kompenzace vyplácené městem. Nejvíce se pak do výše hrazené kompenzace
promítají ceny pohonných hmot i řízené zvýšení mezd řidičů ze strany státu v minulých letech. Na jedné
straně tedy neustále DPMLJ potažmo městu rostou náklady se zajišťováním veřejné dopravy a na straně
druhé naopak výše výnosů nedosahuje takové výše, aby se nerozevíraly nůžky mezi trbami a náklady.
Odbor správy veřejného majetku ve spolupráci s DPMLJ proto navrhuje radě města přijmout opatření v
podobě úprav vybraných tarifů MHD, tj. schválení úpravy nařízení SML, které v návaznosti na
schválený rozsah úprav bude předmětem dalšího materiálu do rady města. Nejzásadnější změnou je
úprava ceny papírového jízdného kde zvýšení o 5 Kč bude znamenat dle kvalifikovaného odhadu
DPMLJ 15 mil. Kč. Dále je navrhována 10% valorizace cen pro všechny kupony bez rozdílu, kde je
očekávaný výnos cca 5,5 mil. Kč. Cena ročního kuponu je stále pod úrovní roku 2018. Konečně je mj.
navrhováno i zrušení zvýhodnění platby kartou, kde sleva na jízdném v případě této platby ve výši 2 Kč
znamená výpadek 1,4 mil Kč. Uvedené zvýšení tržeb je pouze odhadem, do kterého se promítá řada
proměnných. Není jasné, jak se zachová cestující veřejnost a zda takové úpravy tzv. nevyženou lidi z
MHD do individuální dopravy a dále, zda zůstanou kompenzace z Ministerstva financí ve stejné výši.
Přílohu č. 2 tohoto materiálu tvoří aktuálně stále platné Nařízení statutárního města Liberec, kterým se
stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého
kraje.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Kvalifikovaný odhad tržeb ze zvýšení jízdného
Příloha č. 2 - Aktuálně platné Nařízení SML stanovující tarif MHD

3/3

KVALIFIKOVANÝ ODHAD DOPADU ZMĚN VYBRANÝCH TARIFŮ PRO
ROK 2021
Zadání:

roční kupón
jednotlivá jízdenka

meziročně +365 Kč
z 20 Kč na 25 Kč

Předpoklady:
1. Chování cestujících je v souvislosti s COVID naprosto nepředvídatelné.
2. Otázka škol, průmyslových zón a turismu je též mimo reálně podložený odhad.
3. Data roku 2020 jsou velmi zkreslena aktuální situací (propad tržeb DPMLJ za 1.pol. je ve
výši -26,2 mil. Kč).
4. Pro kvalifikovaný odhad jsem použil mírně upravená data 2019.
5. Relační jízdné není zahrnuto.
6. Podmínky kompenzace ze strany MD zůstanou nezměněny.
Parametry ovlivňující přesnost odhadu:
1. Chování cestujících.
2. Struktura prodeje jízdného (u prodejců a u SMS platíme provizi, též platíme příplatky řidičům
za prodej, ne všechny zlevněné jízdenky nám kompenzuje MD, na platbu pomocí BČK
poskytujeme slevu 2Kč, rozdílná cena jízdného u řidičů, SMS, na BČK a u relačních jízdenek
atd).
3. Přechod cestujících mezi jízdou za jízdenky a na časové kupóny.

KALKULACE PŘEDPOKLADŮ

DPH:

JÍZDENKY

Provize řidiči, prodejci:
5% z ceny s DPH
Provize SMS: 15,65% z ceny bez DPH

Liberec základní - zákl. cena
Liberec základní - zlev. cena
- provize prodejcům 5% z ceny s
- provize prodejcům 5% z ceny s
- provize řidičům 5% z ceny s DP
- provize řidičům 5% z ceny s DP
- provize SMS 15,65% z ceny s
MD 45% zlevněných

10%

původní
cena

nová
cena

počet ks

Nárůst Nárůst (Kč)
(Kč/ks) bez DPH

20
5
20
5
24
5
25

25
6
25
6
30
6
30

2 600 000
1 700 000
1 600 000
1 000 000
230 000
150 000
330 000

4,50
0,90
-0,25
-0,05
-0,30
-0,05
-0,78

11 700 000
1 530 000
-400 000 1mio zlev., 1,6mio zákl.
-50 000
-69 000
-7 500
-258 225

místo z 5 do 20 to
bude z 6 do 25

765 000

3,60

2 754 000 nárůst +4Kč vč. DPH

2 Kč

800 000

1,80

15 199 275
NÁVRH - zrušit výhodu BČK:

sleva

1 440 000

Pro kupóny platí též několik pravidel:
1. Otázka přechodu cestujících z jízdenek na kupóny a obráceně.
2. Zdražení jen ročního kupónu bude postupně znevýhodňovat ostatní kupóny (volba koupi
ročního a nebo násobky 90-ti a 30-ti denních?).
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KALKULACE RŮSTU CENY KUPÓNŮ

vč.DPH

KUPÓNY

prodej
2019

110%

(ks)

2021

3 650
912
912
912
912
912

3 468
1 690
575
77
1 084
1 113

4 015
1 003
1 003
1 003
1 003
1 003

(Kč bez
DPH)
1 150 745
140 116
47 673
6 384
89 873
92 278

1 370
342
342
342
342
342

5 576
6 650
4 925
380
1 494
3 742

1 507
376
376
376
376
376

694 465
206 755
153 123
11 815
46 450
116 342

530
132
132
132
132
132

51 553
9 276
4 482
879
1 925
3 957

583
145
145
145
145
145

2 483 917
111 312
53 784
10 548
23 100
47 484

636
158
158
158
158
158

689
172
172
172
172
172

742
185
185
185
185
185

175
43
43
43
43
43

3 182
440
348
41
96
228

193
47
47
47
47
47

50 623
1 720
1 360
160
375
891

210
52
52
52
52
52

228
56
56
56
56
56

245
60
60
60
60
60

cena 2020

Nárůst 10%
Lbc 366D Nepřen. Zákl.

2018

Lbc 366D Nepřen. Zlev. DÍTĚ18-

2019

Lbc 366D Nepřen. Zlev. STUDENT18-26 2019
Lbc 366D Nepřen. Zlev. INVALIDA

2019

Lbc 366D Nepřen. Zlev. DŮCHODCE
Lbc 366D Nepřen. Zlev. OSOBA65+
Lbc 90D Nepřen. Zákl.

2019
2019
2018

Lbc 90D Nepřen. Zlev. DÍTĚ18-

2018

Lbc 90D Nepřen. Zlev. STUDENT18-26
Lbc 90D Nepřen. Zlev. INVALIDA

2018

2019

Lbc 90D Nepřen. Zlev. DŮCHODCE

2019

Lbc 90D Nepřen. Zlev. OSOBA65+
Lbc 30D Nepřen. Zákl.
Lbc 30D Nepřen. Zlev. DÍTĚ18-

2018
2018
2018

Lbc 30D Nepřen. Zlev. STUDENT18-26

2018

Lbc 30D Nepřen. Zlev. INVALIDA 2019
Lbc 30D Nepřen. Zlev. DŮCHODCE 2019
Lbc 30D Nepřen. Zlev. OSOBA65+

2018

Lbc 7 D Nepřen. ZÁKL.
Lbc 7D Nepřen. Zlev. DÍTĚ18-

2018

Lbc 7D Nepřen. Zlev. STUDENT18-26 2018
Lbc 7 D Nepřen. Zlev. INVALIDA 2019
Lbc 7 D Nepřen. Zlev. DŮCHODCE 2019
Lbc 7D Nepřen. Zlev. OSOBA65+ 2018

5 541 294
Nárůst

120% 130% 140%
2022

2023

2024

4 380
1 094
1 094
1 094
1 094
1 094

4 745
1 186
1 186
1 186
1 186
1 186

5 110
1 277
1 277
1 277
1 277
1 277

1 644 1 781 1 918
410
445
479
410
445
479
410
445
479
410
445
479
410
445
479

Závěr:
1. Jedná se pouze o predikci.
2. Nárůst tržeb u jednotlivého jízdného:
+15,000.000 Kč
3. Nárůst tržeb u ročního kupónu:
+1,150.000 Kč
4. Doporučuji zrušit výhodu BČK
+1,400.000 Kč
5. Doporučuji stejné 10-ti% navýšení u všech kupónů:
+4,300.000 Kč
6. Navrhuji prodej u řidiče (32/8Kč), SMS 30 Kč.
7. Bohužel bude existovat stejná cena pro Liberec jako pro relační jízdné (po Liberci 25 Kč,
do Jablonce 25 Kč). Cenu nelze změnit bez LK – relační jízdné patří do IDOL a změny musí
projít radou LK.
8. Výše uvedené změny ani nepokryjí inflaci.
9. Snížením letošního požadavku DPMLJ z 310 na 285 mil. Kč a díky COVID (= zrušení velkých
oprav vozidel a ul. Jánské) si do roku 2021 přineseme na opravách majetku dluh min 50 mil. Kč.
10. DPP má podíl tržeb 19%, DPMLJ 34%. Oni mohou koketovat s jednotlivými položkami, my
musíme řešit situaci více komplexně.
11. Min. financí koketuje s myšlenkou omezit kompenzace pro děti a studenty. DPMLJ vloni čerpal
34 mil. Kč. V uvedených 15-ti mil. Kč nárůstu je počítáno s navýšením příspěvku MD o cca 2,75
mil. Kč. Jakákoli změna ze strany MF tak vyvolá ztráty v řádech jednotek až desítek mil. Kč.
Zpracoval: Ing. M. Červenka, 23.7.2020
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Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2019

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 3/2019,
kterým se stanovuje
Tarif městské dopravy v Liberci
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
Rada města Liberce se usnesla dne 15. 10. 2019 v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů), dle § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2019 ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve
znění Výměru MF č. 02/2019 ze dne 29. 1. 2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný
výměrem MF č. 01/2019, vydat toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tarif městské dopravy v Liberci je součástí Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje
a je vyhlášen pro tarifní zónu LIBEREC.
Tarif městské dopravy v Liberci stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné
linky městské dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Jízdní doklady nahrané na kartě Opuscard jsou platné ve všech linkách IDOL v tarifní zóně Liberec.
Ceny jízdenek jsou uvedeny včetně druhé snížené sazby DPH.1
Čl. 2
Základní pojmy
IDOL – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje.
Opuscard – bezkontaktní čipová karta používaná mj. jako nosič jízdních dokladů IDOL.
Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít ke svým
cestám spoje všech dopravců zahrnutých do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Nosičem
integrovaného jízdního dokladu je Opuscard.
Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který je mezi linkami jednotlivých dopravců navzájem nepřestupný.
Tarifní zóna je množina autobusových/železničních zastávek/stanic a zastávek MHD rozhodná k vymezení
zónové platnosti jízdního dokladu.

1

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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Elektronické peněžní prostředky nebo elektronická peněženka – hotovost nahraná na Opuscard, sloužící
k úhradě jízdného.
Čl. 3
Tarifní zásady
Tarif městské dopravy v Liberci je zónový a časový.
Všechny autobusové a tramvajové linky městské hromadné dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (včetně linek na území obcí Kryštofovo Údolí, Šimonovice, Stráž nad Nisou a Bedřichov) náleží do tarifní zóny „LIBEREC“ s výjimkou části tramvajové linky č. 11
Liberec - Jablonec nad Nisou, kde poslední zastávkou v tarifní zóně „LIBEREC“ je zastávka Proseč n.N., výhybna (Jablonec n.Nisou, Proseč n.Nisou, výhybna) ve směru do Jablonce nad Nisou.
Kromě jízdních dokladů stanovených tímto nařízením jsou na linkách městské dopravy v Liberci uznávány
i platné integrované jízdní doklady IDOL a platné jízdní doklady EURO-NISA-Ticket.
Nárok na zlevněné jízdné podle Výměru MF a tohoto nařízení má cestující, který splní podmínky slevy, na všech
linkách MHD Liberec, a to z kterékoliv nástupní/přestupní zastávky do kterékoliv výstupní/přestupní zastávky.
Čl. 4
Jízdenky pro jednotlivou jízdu
1) Jízdenky pro jednotlivou jízdu papírové
Jízdenka pro jednu zónu
cena

platnost

ZÁKLADNÍ přestupní

20,- Kč

40 min

ZLEVNĚNÁ přestupní

5,- Kč

40 min

V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje
na 60 minut.
Jízdenka platí na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC pouze v jedné z tarifních zón, a to pouze
v té, ve které byla při nástupu označena nebo pro kterou byla zakoupena. V době platnosti jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v příslušné tarifní zóně.
2) Jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupené prostřednictvím elektronické peněženky Opuscard
Jízdenka pro zónu „LIBEREC“
cena

platnost

ZÁKLADNÍ přestupní

18,- Kč

40 min

ZLEVNĚNÁ přestupní

4,- Kč

40 min

V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje
na 60 minut.
Jízdenky platí pouze v tarifní zóně „LIBEREC“ a v době její platnosti je možný přestup v rámci linek IDOL
a této zóny.
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3) SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu
Jízdenka pro zónu „LIBEREC“
ZÁKLADNÍ přestupní

cena

platnost

25,- Kč

60 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.

ZÁKLADNÍ nepřestupní SMS jízdenka
ZÁKLADNÍ nepřestupní

cena

platnost

36,- Kč

90 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na lince městské hromadné dopravy LIBEREC mezi tarifní zónou Liberec
a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou) provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a.s.

Čl. 5
Časové jízdenky přenosné
1) Časové jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“
cena
24 hodinová základní

80,- Kč

24 hodinová zlevněná

20,- Kč

Jednodenní skupinová

155,- Kč

Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem.
Jednodenní skupinová jízdenka platí maximálně pro společně cestující 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku
do 15ti let.
Papírové jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.
Jízdenky, jejichž nosičem je Opuscard, jsou platné na všech linkách IDOL v zóně „LIBEREC“.
2) Časové turistické jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“
cena
Jednodenní základní

50,-Kč (doba platnosti: 24 hod od označení)

Jednodenní zlevněná

12,-Kč (doba platnosti 24 hod od označení)

Víkendová rodinná (2+3)

200,-Kč (doba platnosti od 12 hod v pátek – resp. doba od označení do
neděle 24 hodin)

Tyto jízdní doklady platí pouze na tramvajových linkách číslo 2 a 3.
Rodinný typ jízdního dokladu může využít skupina o maximální velikosti dvou dospělých a třech dětí do 15
let věku.
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Čl. 6
Časové jízdenky nepřenosné
1) Časové jízdenky nepřenosné pro zónu „LIBEREC“
cena
Sedmidenní základní

175,- Kč

Sedmidenní zlevněná (dítě, student, 65+)

43,- Kč

Sedmidenní pro důchodce

43,- Kč

Třicetidenní základní

530,- Kč

Třicetidenní zlevněná (dítě, student, 65+)

132,- Kč

Třicetidenní pro důchodce

132,- Kč

Devadesátidenní základní

1370,- Kč

Devadesátidenní zlevněná (dítě, student, 65+) 342,-Kč
Devadesátidenní pro důchodce

342,- Kč

366 denní základní

3650,- Kč

366 denní zlevněná (dítě, student, 65+)

912,- Kč

366 denní pro důchodce

912,- Kč

366 denní DRŽITEL ZLATÉ
JANSKÉHO MEDAILE

1800,- Kč

Pro zakoupení časových nepřenosných jízdenek je nutné předložit platnou Opuscard.
Časové jízdenky nepřenosné platí pro zónu „LIBEREC“ na všech linkách IDOL.
Čl. 7
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče
V doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče je možné zakoupit za předem odpočítané mince či bankovky jízdenky:
Jízdenka v doplňkovém prodeji
cena

platnost

Jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZÁKLADNÍ přestupní

24,- Kč

40 minut

Jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu ZLEVNĚNÁ přestupní

6,- Kč

40 minut

Jízdenka jednozónová platí pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC v jedné z tarifních zón a
to pouze v té, ve které byla při nástupu označena nebo pro kterou byla zakoupena. V sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích celodenně se platnost těchto jízdenek prodlužuje na 60 minut. V době platnosti jednozónové přestupní jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské hromadné dopravy LIBEREC
provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v příslušné tarifní zóně.
Nepřestupní jízdenky zakoupené v doplňkovém prodeji u řidiče jsou nepřestupné a platí po dobu pobytu
ve vozidle pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. při jedné jízdě z tarifní zóny „LIBEREC“ do sousední tarifní zóny,
případně opačným směrem.
Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC pouze v tarifní zóně „LIBEREC“.
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Čl. 8
Slevy jízdného
Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky. Za zlevněné jízdné dle čl. 4, 5, 6 a 7 (jízdenky pro jednotlivou jízdu,
časové jízdenky přenosné a nepřenosné, při prodeji jízdenek ve vozidle a doplňkový prodej u řidiče) se přepravují:
a)

děti a mladiství od 6ti do 18ti let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), přičemž cestující ve
věku od 15 do 18 let prokazují nárok na slevu úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem s fotografií, jménem a příjmením a datem narození (občanským průkazem, cestovním pasem
apod.); nebo platným průkazem ISIC nebo žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem dle
aktuálně platného Výměru MF (na údaje „z“ a „do“ a na platnost průkazu se nebere zřetel).

b)

Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem,
které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok na slevu se prokazuje platným žákovským průkazem anebo platným průkazem ISIC. Nárok na slevu pro studenty se posuzuje vždy k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu.
Podmínka věku do 26 let musí být splněna pro celé období platnosti jízdního dokladu.

c)

Osoby starší 65 let. Nárok na zvláštní jízdné pro osoby 65+ se prokazuje průkazem občana Evropské
unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Nárok na jízdné pro důchodce (časové jízdenky nepřenosné) se přiznává po předložení rozhodnutí o přiznání
starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vydaného Českou správou sociálního
zabezpečení (okresní nebo městskou správou sociálního zabezpečení). V případě, že občanovi nebyl doposud
důchod přiznán (žadatel o důchod), předloží potvrzení o uplatnění důchodu z Okresní správy sociálního zabezpečení.
Čl. 9
Bezplatná přeprava
1) V tarifní zóně „LIBEREC“ se bezplatně přepravují:
a) děti do 6ti let věku,
b) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P2 včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu výcviku
pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 3. třídy3 a vyšší, průkazu Českého svazu bojovníků za
svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady
svazu PTP-VTNP nebo a občané uvedení v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
ve znění pozdějších předpisů.,
d) zavazadla a zvířata,
e) dětský kočárek a sáňky,
f) lyže i s holemi (snowboard),

2

Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
3

Povinnost předložit při kontrole průkaz vydaný Českým červeným křížem spolu s občanským průkazem.
V mezidobí, kdy nárok na bezplatné jízdné již vznikl, ale cestující ještě neobdržel vyznamenání, a není tudíž
ještě oficiálně držitelem průkazu, lze se při nároku na bezplatnou přepravu prokázat spolu s občanským průkazem potvrzením Českého červeného kříže o absolvování 80. odběru či si nechat vystavit Českým červeným
křížem předběžný průkaz. Všechny doklady jsou při kontrole platné pouze s předložením občanského průkazu.
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g) osoby starší 70ti let – s povinností předložit při kontrole občanský nebo jiný průkaz s fotografií, nebo
bezkontaktní čipovou kartu aktivovanou jako 366 denní nepřenosnou jízdenku (bez úhrady manipulačního poplatku).
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019 Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného
tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje.
Čl. 11
Účinnost
Toto nařízení, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2019.

……………………………….

………………………………….

Ing. Jiří Němeček, CSc. v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

náměstek primátora města Liberec

primátor města Liberec
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