Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné
dopravy ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín a.s.

Schváleny Zastupitelstvem města Vsetína dne 14. 6.2011 s platností od 1.7. 2011 včetně dodatku č. 1
schváleného dne 13.12.2011 s platností od 1.1.2012 a usnesením zastupitelstva ze dne 23. 4. 2018 s platností od
1.5.2018.

1.

Základní tarifní ustanovení

1.1. Základní tarifní podmínky a sazby jsou stanoveny Zastupitelstvem města Vsetína v souladu se zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním
řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a platným Cenovým výměrem MF ČR pro příslušný
rok.
1.2. Přepravní a tarifní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidlech
dopravce ČSAD Vsetín a.s. na linkách MHD Vsetín a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
1.3. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat ustanovení Přepravních a tarifních
podmínek MHD Vsetín.
1.4. Jízdné (dovozné) je jednotné v celé síti linek MHD Vsetín.
1.5. Jednotlivé jízdné je placeno v hotovosti anebo odečtením z elektronické peněženky (čipové karty) u řidiče
autobusu.
1.6. Časová jízdenka je nahrána na čipové kartě a je platná po celou dobu, na kterou byla v předprodeji
zakoupena.
1.7. Na čipové kartě je aktivována elektronická peněženka a zároveň lze nahrát i časovou jízdenku.

2.
2.1.

Tarifní podmínky
Bezhotovostní systém odbavování

2.1.1. Druhy čipových karet a jejich platnosti
1.
-

Občanská celá – modrá čipová karta
občanské jízdné
typy jízdného:
 elektronická peněženka
 časová jízdenka na 30 nebo 90 dní, přičemž lze zakoupit maximálně 2 časová období, jízdenka platí
od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

2.
-

Poloviční jízdné – červená čipová karta
pro mládež do dovršení věku 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
typy jízdného:
 elektronická peněženka
 časová jízdenka na 30 dní, přičemž lze zakoupit maximálně 2 časová období, jízdenka platí od data
určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

3.
-

Studentské jízdné – zelená čipová karta
pouze pro žáky a studující ZŠ, SŠ, VŠ od 15 do 26 let věku
karta bude vydána a její platnost prodlužována na základě předloženého potvrzení o studiu vždy k 1. 9.
typy jízdného:
 elektronická peněženka
 časová jízdenka na 30 dní, přičemž lze zakoupit maximálně 2 časová období, jízdenka platí od data
určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

4.
-

Seniorské jízdné I – šedá čipová karta
pro občany poživatele starobních důchodů a plně invalidní důchodce do 70 let věku
typy jízdného:
 elektronická peněženka
 časová jízdenka na 30 dní, přičemž lze zakoupit maximálně 2 časová období, jízdenka platí od data
určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence), nejvýše však do 70 let věku

5.
-

Seniorské jízdné II – oranžová čipová karta
pro občany od věku 70 let
typy jízdného:
 elektronická peněženka
 časová jízdenka na 90 dní nebo na 365 dní, přičemž lze zakoupit maximálně 2 časová období,
jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

6.
-

Jízdné zdarma – žlutá čipová karta
jízdné pro kategorie určené MěÚ ve Vsetíně
platnost 1 rok s příslušným dokladem

2.1.2. Druhy a ceny časových jízdenek
30
90
30
30
30
90
365
90

denní Občanská
denní Občanská
denní Poloviční
denní Studentská
denní Senior I
denní Senior II
denní Senior II
denní Firemní

350,- Kč
1000,- Kč
175,- Kč
175,- Kč
180,- Kč
100,- Kč
400,- Kč
0,- Kč

Časová jízdenka 90 denní Firemní je aktivována na základě předložení průkazky zaměstnance společnosti
AUSTIN DETONATOR s.r.o.
Časové jízdné MHD Vsetín lze uplatnit i ve spojích příměstské linkové dopravy provozované ČSAD Vsetín a.s.
pro jízdy v úseku mezi zastávkami MHD Vsetín ve vyhlášeném obvodu města Vsetín.
2.1.3. Bezhotovostní systém odbavování z elektronické peněženky:
-

jízdenka Občanská s možností přestupu
jízdenka Občanská po přestupu do 30 minut
jízdenka Poloviční s možností přestupu
jízdenka Poloviční po přestupu do 30 minut
přepravné (dovozné) zavazadel, kočárků, zvířat a lyží

10,- Kč
0,- Kč
5,- Kč
0,- Kč
5,- Kč

Z elektronické peněženky lze uhradit jednotlivé jízdné i pro více spolucestujících (např. manželka, děti, vnuci).
2.1.4. Přestupnost v rámci tarifních podmínek:
V rámci sítě MHD Vsetín je možnost přestupu mezi jednotlivými spoji do 30 minut od zakoupení první jízdenky.
Cena jízdného po přestupu je 0,- Kč. Možnost přestupu je pouze pro majitele čipové karty. Na ostatní jízdenky
zakoupené čipovou kartou v doplňkovém prodeji nelze slevu uplatnit.
2.1.5. Předprodej a aktivace karet:
V rámci systému linek MHD Vsetín lze čipové karty vybavit a aktivovat pouze na předprodejním místě
společnosti ČSAD Vsetín a.s., Smetanova ulice č.p. 1484. Rovněž předprodej časových jízdenek na MHD
zajišťuje výhradně přepravní kancelář ČSAD Vsetín a.s..
Ceník aktivace čipové karty:
1. Všechny typy čipových karet
2. Výměna poškozené čipové karty
3. Reklamace čipové karty

130,- Kč/ks
130,- Kč/ks
0,- Kč/ks

2.2.
-

Hotovostní systém odbavování:

Jednorázová jízdenka Občanská
Jednorázová jízdenka Poloviční – děti do 15 let
Přepravné (dovozné) zavazadel, kočárků, zvířat a lyží

12,- Kč
6,- Kč
6,- Kč

Zakoupení jízdenky je možné pouze ve vozidle u řidiče v hotovosti.
2.3.
-

3.

Bezplatná přeprava

děti do 6 let věku
držitelé průkazu ZTP
držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce, příp. invalidního vozíku. Nedoprovází-li nevidomého držitele
průkazu ZTP-P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
příslušníci Policie ČR a Městské policie ve stejnokroji
držitelé jízdních výhod ČSAD Vsetín a.s.
tašky na kolečkách do rozměru 50x60x80 cm
kočárek s dítětem do 6 let věku
zavazadla do rozměru 20x30x50 cm

Přepravní podmínky

-

Na linkách a spojích MHD Vsetín je nástup do autobusu povolen pouze předními dveřmi.

-

Cestující je povinen si zakoupit u řidiče jízdenku ihned při nástupu do autobusu.

-

Cestující s čipovou kartou se odbaví sám přiložením karty ke strojku ihned při vstupu do autobusu, a to bez
vyzvání řidičem autobusu.

-

Osoby doprovázející kočárek s dítětem (příp. invalidní vozík) mohou nastupovat zadními dveřmi autobusu,
přičemž si musí před nástupem zakoupit patřičnou jízdenku.

-

Cestující je povinen na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se
platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na
vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého
pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

-

Cestující bez platné jízdenky je povinen zaplatit mimo stanovené jízdné rovněž přirážku ve výši 800,- Kč. Bez
platného jízdního dokladu při přepravě zavazadla, psa nebo kočárku bez dítěte zaplatí přirážku 100,- Kč.

-

V případě, že nelze dokončit přepravu z nástupní zastávky vozidlem, pro které byl cestující tarifně odbaven
nebo je-li mu pokračování v započaté jízdě znemožněno, má cestující právo na přepravu do cílové zastávky
jiným vozidlem téže, příp. jiné linky, a to bez zaplacení jízdného.

-

Náhrada za nevyužité časové jízdenky se neposkytuje. Je-li cestujícímu znemožněno využít čtvrtletní
jízdenky, a to nejméně na dobu jednoho měsíce před ukončením její časové platnosti, je dopravce povinen
provést na žádost cestujícího převod časové jízdenky na druhou osobu. Převod je možný jen jednou.

-

Čipová karta je nepřenosná, a pokud se prokáže takovou kartou osoba neoprávněná, je jízdenka neplatná.
V takovém případě se karta odebere a cestující se posuzuje jako cestující bez platné jízdenky a je povinen
zaplatit jízdné a částku 800,- Kč.

-

Děti do 6 let věku se přepravují bezplatně. Přeprava těchto dětí bez dozoru cestujícího staršího 10 let není
povolena.

3.1.

Jízdní výhody pro důchodce

-

Měsíční časová jízdenka pro důchodce (Senior I) se vydává: Poživatelům starobního důchodu, invalidního
důchodu a jim na roveň postavených důchodů (s výjimkou částečného invalidního důchodu) nebo dávek
sociální péče podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří splňují kritéria pro přiznání
starobního nebo plného invalidního důchodu. Ověření nároku na přiznání zlevněné jízdenky provádí
přepravní kancelář ČSAD Vsetín a.s.

-

Čipová karta „Seniorské jízdné II“ pro důchodce nad 70 let se vydává: Občanům starším 70 let, jsou-li
příjemci dávek důchodového zabezpečení nebo dávek sociální péče podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Ověření nároku na vydání čipové karty „Seniorské jízdné II“ provádí přepravní kancelář
ČSAD Vsetín a.s.

3.2.
-

3.3.

Studentské časové jízdenky
Měsíční časová jízdenka se přiznává dětem a mladistvým do 15 let, žákům základních a středních škol podle
zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s
výjimkou škol uvedených v §54, §55 a §56 tohoto zákona a studenti vysokých škol podle zákona č. 172/1990
Sb. o vysokých školách s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v §30 tohoto zákona.
Přeprava osob tělesně postižených

-

V souladu ze zákona č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou občanům poškozeným na zdraví
poskytovány tyto výhody:
 držitelům průkazu TP – místo k sezení
 držitelům průkazu ZTP – místo k sezení a bezplatná přeprava
 držitelům průkazu ZTP/P – místo k sezení, bezplatná přeprava a bezplatná přeprava průvodce.

-

Nárok na přiznání uvedených výhod uplatňují tito cestující předložením příslušného platného průkazu.

3.4.

Všeobecné přepravní podmínky

3.4.1. Přeprava dětských kočárků:
K přepravě jsou připuštěny jen kočárky s dítětem, v době snížených nároků na přepravu též kočárky
prázdné. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden čtyřkolový dětský kočárek. Řidič může výjimečně
povolit přepravu druhého kočárku, pokud to provozní poměry na lince umožňují.
3.4.2. Přeprava zvířat:
a) živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem
cestujícího. Cestující je povinen dbát, aby zvíře nepoškodilo nebo neznečistilo cestující nebo
vozidlo, neohrozilo bezpečnost a zdraví osob a nebylo ostatním cestujícím při přepravě na obtíž,
b) cestující může vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena
v přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem,
c) beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má po celou dobu přepravy
bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Cestující se
psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen s vědomím řidiče.
d) pověřená osoba dopravce může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla
nebo zajištění bezpečnosti cestujících, kromě vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu a
služebního psa příslušníka policie,
e) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o služební psy státní
nebo městské policie nebo o psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P.

3.4.3. Přeprava zavazadel:
Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo
jako spoluzavazadlo. Obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit
poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví nebo majetku cestujících anebo věci neskladné, které nelze
snadno a rychle naložit a vyložit (např. kusy nábytku, jízdní kola, věci, jejichž váha přesahuje 50 kg).
3.4.4. Ruční zavazadla:
Jako ruční zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které má cestující u sebe a lze je případně
umístit na klín nebo na místo pod sedadlem. Cestující má právo vzít ruční zavazadlo s sebou do vozidla
bezplatně, pokud nepřesahuje rozměr 20x30x50 cm.
3.4.5. Spoluzavazadla:
Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry vyžadují umístění na zvlášť určeném místě
ve vozidle v prostoru pro cestující. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla spoluzavazadlo, pokud jeho
rozměr nepřesahuje 60x70x100 cm, předmět kratší než 250 cm při průměru do 25 cm, nebo jde-li o předmět
ve tvaru desky do rozměru 100x150 cm. Na dětské kočárky a soupravu lyží s holemi se tento limit
nevztahuje. Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá, cestující však za jejich přepravu
platí cenu stanovenou tarifem, pokud se podle tarifu nepřepravují zdarma.
3.5.
-

Ostatní přepravní podmínky
Ostatní přepravní podmínky jsou ve "Smluvních přepravních podmínkách ve veřejné linkové
dopravě" podle §18, písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a
silniční dopravu osob vydané dopravce ČSAD Vsetín a.s..

Tyto přepravní a tarifní podmínky platí od 1. 5. 2018.

