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2
NA¤ÍZENÍ
Libereckého kraje ã. 2/2011
ze dne 16. prosince 2011,
kter˘m se stanovuje Integrovan˘ tarif veﬁejné dopravy LK

Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne
6. 12. 2011 usnesením ã. 1664/11/RK usnesla vydat na základû § 4 odst. 1 zákona ã. 265/1991 Sb., o pÛsobnosti
orgánÛ âeské republiky v oblasti cen, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, v souladu s V˘mûrem Ministerstva financí ã. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kter˘m se vydává
Seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami a v souladu s § 7
a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., krajích
(krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a v souladu s usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
ã. 150/08/ZK, kter˘m byl schválen PROJEKT REALIZACE IDOL „INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO
SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE“ toto naﬁízení
Libereckého kraje:

âl. 1
Integrovaná doprava a její vymezení
(1) Ustanovení § 2 zákona ã. 111/1994 Sb., o silniãní
dopravû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, definuje integrovanou dopravu následovnû: „Integrovanou dopravou se
rozumí zaji‰Èování dopravní obsluÏnosti území veﬁejnou
osobní dopravou jednotliv˘mi dopravci v silniãní dopravû spoleãnû nebo dopravci v silniãní dopravû spoleãnû
s dopravci v jiném druhu dopravy nebo jedním dopravcem provozujícím více druhÛ dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnûní pﬁepravní smlouvy podle smluvních
pﬁepravních a tarifních podmínek.“
(2) V˘mûr MF ã. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009,
kter˘m se vydává seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami,
v ãásti I. Seznam zboÏí, u nûhoÏ se uplatÀují úﬁednû stanovené ceny, v oddíle B stanovuje maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona ã. 265/1991 Sb.,
o pÛsobnosti orgánÛ âeské republiky v oblasti cen, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. PoloÏka 2. Veﬁejná linková
osobní doprava vnitrostátní a Ïelezniãní osobní vnitrostátní doprava provozovaná v rámci integrované dopravy stanovuje podrobné podmínky, které jsou kraje povinny splnit ve svém naﬁízení o maximální cenû.
(3) Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující integrovanou dopravu na území âeské republiky
v tûch pﬁípadech, kdy pﬁíslu‰n˘ orgán rozhodne o regulaci cen podle ãásti I. oddílu B V˘mûru MF ã. 01/2010.

Základní podmínky, za nichÏ se v˘kony v integrované
dopravû provozují, upravuje zákon ã. 111/1994 Sb., o silniãní dopravû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vyhlá‰ka
ã. 175/2000 Sb., o pﬁepravním ﬁádu pro veﬁejnou dráÏní
a silniãní osobní dopravu, zákon ã. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, naﬁízení vlády
ã. 493/2004 Sb., kter˘m se upravuje prokazatelná ztráta
ve veﬁejné linkové dopravû a kter˘m se konkretizuje
zpÛsob v˘konu státního odborného dozoru v silniãní dopravû nad financováním dopravní obsluÏnosti, vyhlá‰ka
ã. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátû a o vymezení soubûÏné veﬁejné osobní dopravy. Dopravci provozující
integrovanou dopravu i v˘dejny jízdenek jsou podle § 13
odst. 2 zákona ã. 526/1990 Sb., o cenách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a ve znûní zákona ã. 403/2009 Sb., kter˘m
se mûní zákon ã. 526/1990 Sb., o cenách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákon ã. 265/19914 Sb., o pÛsobnosti
orgánÛ âeské republiky v oblasti cen, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ s úãinností 18. 11. 2009 povinni zpﬁístupnit
na viditelném místû informaci o cenû jízdného vãetnû
urãen˘ch podmínek formou ceníku, v˘vûsky nebo jin˘m
pﬁimûﬁen˘m zpÛsobem.
(4) Podmínky tohoto naﬁízení jsou povinny dodrÏovat dopravní spoleãnosti, které provozují veﬁejnou dopravu na území Libereckého kraje a souãasnû jsou signatáﬁi Konvence Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem kraje
ã. 150/08/ZK (dále jen Konvence IDOL). V souãasné dobû to jsou tyto dopravní spoleãnosti (dále jen dopravci):
BusLine a. s.,
âeské dráhy, a. s.,
âSAD âeská Lípa a. s.,
âSAD Liberec, a. s.,
Dopravní podnik mûst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
VIAMONT Regio a. s.,
Vogtlandbahn-GmbH, organizaãní sloÏka,
COMPAG CZ s. r. o.

âl. 2
BliÏ‰í podmínky
(1) Forma Integrovaného tarifu veﬁejné dopravy LK
(dále jen Integrovan˘ tarif) je zónovû relaãní, vymezené
území rozdûluje do tarifních zón. Pﬁi tvorbû tarifních zón
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se vycházelo z principu, Ïe jedna obec = minimálnû jedna
tarifní zóna, územnû rozsáhlej‰í obce jsou rozdûleny na
více tarifních zón (Pﬁíloha ã. 2).
(2) Tarify v zónách s MHD (mûstská hromadná doprava) tj. âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov jsou stanoveny samostatn˘mi naﬁízeními tûchto
mûst vydan˘mi v pﬁenesené pÛsobnosti a Integrovan˘
tarif je pﬁijímá. Platnost tarifÛ pro zóny s MHD mÛÏe
u linek MHD v˘jimeãnû pﬁesáhnout hranice mûst
s MHD do sousedních mûst ãi obcí, podrobnosti jsou
upraveny v Pﬁíloze 1.
(3) Dopravní spoleãnost âeské dráhy, a. s. je oprávnûna odbavovat cestující, i pro relace s v˘chozí i cílovou
zastávkou na území Libereckého kraje, i dle svého základního tarifu TR 10. Pﬁednostnû jsou v‰ak cestující
odbavováni dle Integrovaného tarifu.
(4) Dopravní spoleãnost Vogtlandbahn-GmbH,
organizaãní sloÏka je oprávnûna odbavovat cestující
i pro relace s v˘chozí i cílovou zastávkou na území Libereckého kraje, i dle svého základního tarifu Trilex. Pﬁednostnû jsou v‰ak cestující odbavováni dle Integrovaného
tarifu.
(5) Dopravní spoleãnost VIAMONT Regio a. s. je
oprávnûna odbavovat cestující i pro relace s v˘chozí i cílovou zastávkou na území Libereckého kraje i dle tarifu
dopravce. Pﬁednostnû jsou v‰ak cestující odbavováni dle
Integrovaného tarifu.
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âl. 3
Vymezené území
(1) Hranice Integrovaného tarifu jsou stanoveny
hranicemi Libereckého kraje a pﬁidruÏen˘mi zónami za
hranicemi Libereckého kraje. Tyto pﬁidruÏené zóny jsou
zaneseny v Pﬁíloze 2 – tarifní mapa. Odbavení cestujících
dle tohoto tarifu bude provádûno do/z poslední zastávky
na vymezeném území.
(2) Pﬁi odbavení cestujících ve v‰ech relacích s v˘chozí zastávkou ve vymezeném území IDOL a s cílovou
zastávkou mimo vymezené území IDOL, resp. s v˘chozí
zastávkou mimo vymezené území IDOL a s cílovou zastávkou ve vymezeném území IDOL, se postupuje dle
platného tarifu dopravce, Integrovan˘ tarif nelze uplatnit, s pﬁípadn˘mi v˘jimkami uveden˘mi v Pﬁíloze 1.

âl. 4
Zru‰ovací ustanovení
Zru‰uje se, s úãinností od 1. 1. 2012, Naﬁízení Libereckého kraje ã. 5/2010 ze dne 30. 11. 2010, kter˘m se stanovuje Integrovan˘ tarif veﬁejné dopravy LK.

âl. 5
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 1. ledna 2012.

(6) Zmûny Integrovaného tarifu podléhají schválení
Rady Libereckého kraje.
(7) Pﬁílohy 1 a 2 jsou nedílnou souãástí naﬁízení.

Mgr. Stanislav Eichler v. r.
hejtman
Ing. Lidie Vajnerová v. r.
statutární námûstkynû hejtmana
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Pﬁíloha 1
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 2/2011

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IDOL
1.1

Tarif IDOL

Tarif IDOL je vyhlá‰en v souladu s Cenov˘m v˘mûrem MF ã. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kter˘m se vydává
seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami, a je stanoven naﬁízením Libereckého kraje ã. 2/2011, dle § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1
zákona ã. 265/1991 Sb., o pÛsobnosti orgánÛ âeské republiky v oblasti cen, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

1.2

Úvodní ustanovení

1.
Integrovan˘ dopravní systém Libereckého kraje (dále jen IDOL) je systém zaji‰Èování dopravní obsluÏnosti v Libereckém kraji v rÛzn˘ch druzích dopravy podle jednotn˘ch Smluvních pﬁepravních podmínek IDOL a Tarifu IDOL. Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je firma KORID LK, spol. s. r. o.
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, tel.: 485 110 073, e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz.
2.
Tarif IDOL stanovuje zpÛsob a postup uplatÀování cen jízdného a urãen˘ch podmínek na autobusov˘ch
linkách veﬁejné linkové dopravy a v mûstské hromadné dopravû mûst zapojen˘ch v systému IDOL (dále jen MHD)
provozovan˘ch formou integrovaného dopravního systému a v osobních, spû‰n˘ch vlacích a vyhlá‰en˘ch rychlících
zapojen˘ch dopravcÛ na tarifnû integrovan˘ch Ïelezniãních úsecích. Seznam zapojen˘ch dopravcÛ, linek autobusové
veﬁejné linkové osobní dopravy, linek MHD a tarifnû integrovan˘ch úsekÛ Ïeleznice je uveden ve Smluvních pﬁepravních podmínkách – pﬁílohy SPP IDOL. Seznam tarifních zón IDOL, stanic a zastávek v nich zaﬁazen˘ch je uveden v pﬁíloze SPP IDOL. Tarifní podmínky Tarifu IDOL platí pouze pro pﬁepravy a jízdní doklady uvedené v tomto
tarifu.
3.

Tento tarif byl:
• vyhlá‰en naﬁízením Libereckého kraje ã. 2/2011,
• zveﬁejnûn v Pﬁepravním a tarifním vûstníku.

4.–8. Neobsazeno.

1.2.1

Základní pojmy

9.
Tarif IDOL stanovuje v˘‰i jízdného a pﬁepravného, zpÛsob nabytí a platnost jízdních dokladÛ a zpÛsob
jejich pouÏití.
10.

Klouzav˘ tarif znamená voliteln˘ poãátek platnosti pﬁedplatní jízdenky.

11.

Jízdné je cena za pﬁepravu cestujícího.

12. Integrovan˘ jízdní doklad je doklad umoÏÀující cestujícím v rámci ãasové a zónové platnosti vyuÏít ke
sv˘m cestám spoje v‰ech zahrnut˘ch dopravcÛ. Nositelem integrovaného jízdního dokladu je bezkontaktní ãipová
karta – v˘jimkou z tohoto pravidla je papírová jízdenka zavazadlo celodenní dle tarifu IDOL.
13. Neintegrovan˘ papírov˘ jízdní doklad je doklad nepﬁestupní (jak mezi dopravci, tak i v rámci dopravce),
nestanoví-li Tarif IDOL a SPP IDOL a Tarif pro zóny s MHD jinak.
14. Kmenov˘ dopravce je pro cestujícího subjektem, kter˘ s drÏitelem karty ﬁe‰í v‰echny pﬁípadné komplikace, které mohou v prÛbûhu Ïivotního cyklu karty nastat. Kmenového dopravce volí cestující za‰krtnutím zvoleného
dopravce v Ïádosti o vydání Opuscard/upgrade Liberecké mûstské karty.
15.

Pﬁepravné je cena za pﬁepravu spoluzavazadla nebo psa bez schrány.

16.

Území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky zaﬁazené do IDOL, je rozdûleno na tarifní zóny.
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17. Tarifní zóna je územnû ohraniãená oblast s autobusov˘mi/Ïelezniãními zastávkami/stanicemi a zastávkami
MHD rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Pro potﬁeby tarifu jsou zóny oznaãeny ãtyﬁmístn˘mi
arabsk˘mi ãísly.
18.

Tarifní zóna, do níÏ zastávka/stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném jízdním ﬁádu.

19.

Nositelem jízdního dokladu IDOL jsou:
a) papírová jízdenka;
b) bezkontaktní ãipová karta (dále jen BâK) definovaná v SPP IDOL.

20.

Jízdními doklady IDOL jsou:
a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu (zaplacena v hotovosti nebo prostﬁednictvím
elektronické penûÏenky na BâK pro spolucestujícího);
b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi BâK;
c) integrovaná síÈová 24hodinová jízdenka IDOL+ na bázi BâK a integrovaná síÈová 24hodinová skupinová jízdenka IDOL5+ na bázi BâK;
d) integrovaná síÈová roãní jízdenka na bázi BâK;
e) integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BâK;
f) integrovaná tﬁicetidenní jízdenka na bázi BâK;
g) integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BâK;
h) integrovaná roãní jízdenka na bázi BâK;
i) neintegrovaná papírová jízdenka pro zavazadlo na spoj;
j) integrovaná jednodenní papírová jízdenka pro zavazadlo;
k) prÛkaz opravÀující cestujícího k pﬁepravû;
l) integrované jízdní doklady na osobní BâK vyhlá‰ené Radami mûst âeská Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec a Turnov v rámci MHD tûchto mûst. Tyto jízdní doklady jsou platné pouze v oblasti/zónû, pro
kterou byly vydány;
m) integrované jízdní doklady na anonymní BâK vyhlá‰ené Radami mûst âeská Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec a Turnov v rámci MHD tûchto mûst. Tyto jízdní doklady jsou platné pouze v oblasti/zónû, pro
kterou byly vydány;

21.

Jednotlivé kategorie cestujících v integrované dopravû se oznaãují:
a) základní 15+;
b) dítû;
c) Ïák –15;
d) student 15–26;
e) ZTP, ZTP/P;
f) osoba 65+;
g) osoba 70+;
h) Rady mûst s MHD jsou oprávnûny v rámci jednozónov˘ch dokladÛ vyhlásit jiné kategorie cestujících.

22.

Jizerskohorská Ïeleznice (dále jen JHÎ) jedná se o vlakové spoje na Ïelezniãních tratích 034, 036, 037, 038,
039.

1.2.2

Druhy jízdného

23. Druhy jízdného IDOL platící na celém území IDOL (jednozónové jízdní doklady pro zóny s MHD; tj. zón
âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov se vãetnû druhu jízdného a slev pro jednotlivé druhy jízdného ﬁídí
Cenov˘m v˘mûrem MF ã. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kter˘m se vydává seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami –
viz bod 24):
1. obyãejné (plné) jízdné – cena za pﬁepravu v‰ech cestujících kategorie „základní 15+“, tj. cestujících,
kteﬁí neprokáÏí nárok na pouÏití zvlá‰tního nebo zlevnûného jízdného podle podmínek stanoven˘ch
SPP IDOL a Tarifem IDOL;
2. zlevnûné (zvlá‰tní jízdné) – cena za pﬁepravu cestujícího, kter˘ má nárok na slevu dle podmínek stanoven˘ch SPP IDOL a Tarifem IDOL. Toto zlevnûné (zvlá‰tní) jízdné existuje v následujících variantách:
a) poloviãní jízdné – jízdné maximálnû ve v˘‰i 50 % obyãejného (plného) jízdného, za toto jízdné se
pﬁepravuje kategorie cestujících „dítû“, tj.:
• dûti od 6. do 15. roku, tj. do dne, kter˘ pﬁedchází dni 15. narozenin. Nárok na toto jízdné (v˘jimkou jsou zóny s MHD; tj. zón âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov a v˘jimeãná
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relace Liberec – Jablonec) se od 10 let prokazuje pﬁíslu‰n˘m prÛkazem (viz bod 1.2.5 PrÛkazy na
slevu);
• rodiãe nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiãe“) k náv‰tûvû dûtí zdravotnû postiÏen˘ch, umístûn˘ch v ústavu. Nárok na toto jízdné se prokazuje pﬁíslu‰n˘m prÛkazem (viz bod
1.2.5 PrÛkazy na slevu);
b) Ïákovské jízdné – jízdné maximálnû ve v˘‰i 37,5 % obyãejného (plného) jízdného, za toto jízdné se
pﬁepravuje kategorie cestujících „Ïák –15“, tj.:
• Ïáci do 15 let (do dne, kter˘ pﬁedchází dni 15. narozenin). Nárok na toto jízdné (v˘jimkou jsou
zóny s MHD; tj. zón âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov a v˘jimeãná relace
Liberec – Jablonec) se prokazuje Îákovsk˘m prÛkazem do 15 let (viz bod 1.2.5 PrÛkazy na slevu);
c) studentské jízdné – jízdné maximálnû ve v˘‰i 75 % obyãejného (plného) jízdného, za toto jízdné se
pﬁepravuje kategorie cestujících „student 15–26“, tj.:
• Ïáci a studenti denní nebo prezenãní formy studia ve vûku od 15 do 26 let (do dne, kter˘ pﬁedchází dni 26. narozenin). Cestující prokazuje nárok na zvlá‰tní jízdné (v˘jimkou jsou zóny
s MHD; tj. zón âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov a v˘jimeãná relace Liberec –
Jablonec) Îákovsk˘m prÛkazem 15–26let (viz bod 1.2.5 PrÛkazy na slevu);
d) ZTP, ZTP/P – jízdné maximálnû ve v˘‰i 25 % obyãejného (plného) jízdného, za toto jízdné se
pﬁepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj.:
• osoby tûÏce postiÏené na zdraví, kter˘m jsou poskytnuty v˘hody podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ (jsou
drÏiteli prÛkazÛ ZTP a ZTP/P);
e) obãanské zlevnûné jízdné – jízdné maximálnû ve v˘‰i 75 % obyãejné (plné) ãasové (pﬁedplatní)
nepﬁenosné jízdenky, za toto jízdné se pﬁepravuje kategorie cestujících „osoba 65+“, tj.:
• osoby star‰í 65 let pobírající pln˘ invalidní nebo starobní dÛchod. Nárok na toto zlevnûné jízdné
vzniká pouze pﬁi nákupu sedmidenní, tﬁicetidenní, devadesátidenní a roãní ãasové jízdenky na
bázi osobní BâK. Cestující prokazuje nárok na zvlá‰tní jízdné Seniorsk˘m prÛkazem (bod 1.2.5
PrÛkazy na slevu a bod 1.2.6 Zvlá‰tní jízdné);
3. Bezplatná pﬁeprava – nárok na bezplatnou pﬁepravu mají:
• dûti do 6 let (cestující star‰í 10 let s platnou jízdenkou mají nárok na bezplatnou pﬁepravu dvou dûtí
do 6 let – více viz bod 1.2.6 Zvlá‰tní jízdné);
• prÛvodce drÏitele prÛkazu ZTP/P nebo vodicí pes (více viz bod 1.2.6 Zvlá‰tní jízdné);
• dÛchodci – drÏitelé platn˘ch prÛkazÛ vydan˘ch Ústﬁedním v˘borem âeského svazu bojovníkÛ za
svobodu, Konfederací politick˘ch vûzÀÛ âeské republiky, SdruÏení b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ
âeské republiky a Ústﬁední radou Svazu PTP – VTNP. Nárok na bezplatnou pﬁepravu je pouze na
linkách autobusové veﬁejné linkové osobní dopravy zapojen˘ch v systému IDOL. Seznam tûchto
linek je uveden Pﬁíloze SPP IDOL.
24.

Druhy jízdného v zónû âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov.
1. Podmínky, které platí ve v‰ech uveden˘ch zónách, tj. zónû âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec
a Turnov:
a) bezplatnû se v tûchto zónách pﬁepravují:
• dûti do 6 let;
• drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP/P vãetnû prÛvodce a psa;
b) za nejv˘‰e polovinu plné ãasové jízdenky nepﬁenosné s platností nejménû sedm dní se na území
mûsta pﬁepravují:
• dûti od 6 do 15 let;
• Ïáci základních a stﬁedních ‰kol (viz zákon ã. 561/2004 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) a studenti vysok˘ch ‰kol (viz zákon ã. 111/1998 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) za splnûní podmínek uveden˘ch v § 11, 12, 13 a 14 zákona ã. 117/1995 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, s v˘jimkou studentÛ trvale v˘dûleãnû ãinn˘ch podle § 10 zákona ã. 117/1995 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
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2. Ostatní podmínky platící v zónách âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov:
a) ceny jednotliv˘ch druhÛ jízdného pro jednotlivé kategorie cestujících stanovují Rady mûst a vyhla‰ují je v Tarifech pro MHD jednotliv˘ch zón;
b) Rady mûst mohou vyhlásit ve sv˘ch Tarifech dal‰í skupiny cestujících, které se v rámci tûchto zón
mohou pﬁepravovat bezplatnû nebo za cenovû zv˘hodnûné jízdné;
c) pokud není stanoveno jinak, jsou v‰echny druhy jízdních dokladÛ vydané pro pﬁepravy MHD mûst
âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, a Turnov, vyhlá‰ené Radami tûchto mûst v Tarifech MHD
zmínûn˘ch mûst a nahrané na osobní i anonymní BâK integrované. Tzn. lze je v rámci zóny pouÏít
nejen v prostﬁedcích mûstské hromadné dopravy, ale i v autobusech veﬁejné silniãní linkové osobní
dopravy a v osobních, spû‰n˘ch vlacích a vyhlá‰en˘ch rychlících zapojen˘ch dopravcÛ, a to za podmínek platn˘ch v rámci MHD dané zóny.
d) seznam jednozónov˘ch jízdních dokladÛ, které je moÏné nahrát na anonymní BâK, vyhla‰ují Rady
mûst ve sv˘ch Tarifech.
Poznámka:
Zákon ã. 561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním, základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ (zákon o vysok˘ch ‰kolách), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

25.

Druhy jízdného v DSOJ:
a) DSOJ je Dopravní sdruÏení obcí Jablonecka, které je tvoﬁeno zónami: Bedﬁichov, Jablonec nad Nisou,
Janov nad Nisou, Janov nad Nisou – Hrabûtice, Luãany nad Nisou, Luãany nad Nisou – Horní Maxov,
Nová Ves, Rychnov u Jablonce nad Nisou;
b) pro oblast DSOJ platí doklady vyhlá‰ené Radou Mûsta Jablonec nad Nisou v Tarifu MHD Jablonec nad
Nisou;
c) podmínky, které platí v DSOJ jsou totoÏné s podmínkami platícími v zónû Jablonec nad Nisou (viz 1.2.2
Druhy jízdného, bod „Druhy jízdného v zónû âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov“ Tarifu IDOL).

26.

1.2.3

Neobsazeno.

Tarifní pravidla

27. Tarif IDOL je zónovû-relaãní a ãasov˘, tzn. v‰echny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové a ãasové platnosti, která je na jízdenkách vyznaãena, pokud není platnost jízdního dokladu omezena jinak. Jízdenky IDOL platí
u zapojen˘ch Ïelezniãních dopravcÛ pouze ve 2. vozové tﬁídû osobních vlakÛ, spû‰n˘ch vlakÛ a vyhlá‰en˘ch rychlíkÛ.
28. Cestující s platn˘m jízdním dokladem IDOL je oprávnûn pouÏít k jízdû mezi zastávkami/stanicemi nástupní a cílové zóny libovolné spoje v‰ech zapojen˘ch dopravcÛ nejkrat‰ím nebo ãasovû nejv˘hodnûj‰ím smûrem s moÏn˘m pﬁestupem mezi spoji nebo dopravci. V˘jimku tvoﬁí relace Liberec – Jablonec nad Nisou. Integrované jízdní doklady (jízdenky pro jednotlivou jízdu a pﬁedplatní ãasové kupóny) pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou jsou
platné pouze:
– v zónû 0001 Liberec a zónû 1001 Jablonec nad Nisou
– v osobních a spû‰n˘ch vlacích na trati 036 (mezi zónami Liberec a Jablonec nad Nisou)
– v mezimûstské tramvajové lince ãíslo 11
– v pﬁím˘ch pﬁímûstsk˘ch autobusov˘ch spojích zapojen˘ch v tarifu IDOL spojujících zóny Liberec a Jablonec nad Nisou
29.

V˘‰e jízdného je uvedena v Ceníku jízdného IDOL a stanoví se podle:
a) tarifní vzdálenosti (v pﬁípadû relace Liberec – Jablonec nad Nisou dle ceníku platného pro tuto relaci);
b) pouÏitého druhu jízdného.
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31. DrÏitel BâK mÛÏe provést úhradu jízdného za maximálnû pût spolucestujících prostﬁednictvím elektronické penûÏenky na BâK. Tûmto spolucestujícím bude vydán papírov˘ neintegrovan˘ doklad za cenu shodnou
s integrovanou jízdenkou pro jednotlivou jízdu na bázi BâK, nejsou v‰ak integrované v rámci systému IDOL a jejich
platnost a moÏnost pﬁestupu odpovídá papírov˘m jízdenkám.
32.–36.

Neobsazeno.

PouÏití bezkontaktní ãipové karty BâK
37. Pﬁi zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu i ãasového kuponu prostﬁednictvím BâK, pﬁípadnû pouze pﬁi
nahrání jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo ãasového kuponu na BâK (v pﬁípadû, Ïe cestující platí hotovostnû, respektive vkládá peníze na BâK) cestující obdrÏí i papírov˘ doklad o zaplacení (na linkách provozovan˘ch DPMLJ,
a. s. je tak uãinûno na základû pﬁíslu‰né volby uãinûné cestujícím). Jako jízdní doklad slouÏí doklad nahran˘ na BâK,
kter˘m se cestující pﬁi pﬁípadné kontrole musí prokázat. Papírov˘ doklad o zaplacení není sám o sobû jízdním dokladem, ale slouÏí pouze jako potvrzení o uskuteãnûné transakci.
38. Pﬁi jízdû mezi zónami s jízdenkou na bázi BâK lze zahájit jízdu v kterékoliv zastávce/stanici nástupní zóny
a jízdu ukonãit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny (s moÏn˘m pﬁestupem mezi spoji nebo dopravci). Vydávány
jsou rovnûÏ jednozónové jízdenky pro jízdy mezi zastávkami/stanicemi jedné zóny.
39. Pﬁi kaÏdém nástupu do vozidla a pﬁestupu (kromû v˘jimky viz bod 40. Tarifu IDOL) je cestující povinen se
pﬁi nástupu do vozidla odbavit. Odbavení (tzv. check-in) se provádí pﬁiloÏením BâK ke ãtecímu zaﬁízení v dopravních
prostﬁedcích MHD, pﬁímûstské autobusové dopravy a vlacích vybaven˘ch ãtecím zaﬁízením (tzv. validátory). Pokud
se cestující pﬁi nástupu do vozidla neodbaví, jedná se o poru‰ení SPP IDOL, za které je úãtována sankce dle ceníku.
40. DrÏitelé pﬁedplatních ãasov˘ch jednozónov˘ch jízdenek pro zónu Liberec nemusí pﬁi cestách dopravními
prostﬁedky MHD Liberec uvnitﬁ zóny Liberec provádût check-in pﬁiloÏením BâK ke ãtecímu zaﬁízení. Pokud si drÏitelé platn˘ch pﬁedplatních ãasov˘ch jednozónov˘ch kupónÛ pro zónu Liberec zakoupí relaãní jízdní doklad, nemusí
provádût check-in pﬁiloÏením BâK ke ãtecímu zaﬁízení v dopravních prostﬁedcích MHD.
41. DrÏitelé BâK Opuscard s platn˘m jízdním dokladem IDOL (ãasov˘ kupón i jízdenka pro jednotlivou jízdu) jsou povinni pﬁi nástupu do vlakÛ Trilex a JHÎ provádût check-in pﬁiloÏením BâK ke ãtecímu zaﬁízení (validátoru) v dopravních prostﬁedcích Trilex a JHÎ. âtecí zaﬁízení (validátory) jsou k dispozici u vstupních dveﬁí. Pﬁi nedodrÏení této podmínky je personál vlaku oprávnûn udûlit sankci dle ceníku. Toto neplatí v pﬁípadû poruchy v‰ech
ãtecích zaﬁízení (validátorÛ) ve vozidle.
42.–44.

Neobsazeno.

Jízda oklikou
45. Cestující musí pﬁi cestû s jízdním dokladem IDOL na BâK mezi zastávkami/stanicemi nástupní a cílové zóny postupovat logickou cestou, tedy buì nejkrat‰ím smûrem, nebo cestou s nejmen‰ím poãtem pﬁestupÛ, nebo ãasovû nejv˘hodnûj‰ím spojením. Pﬁitom mÛÏe pﬁestupovat mezi spoji a dopravci. Cestující se nesmí pﬁi své cestû ocitnout
mimo území pro danou cestu povolen˘ch kontrolních nadzón, definovanou jako matici povolen˘ch cest.
46. Vymezené území je rozdûleno do kontrolních nadzón, které pﬁibliÏnû respektují rozdûlení dle pÛsobností
obcí s povûﬁen˘m obecním úﬁadem. Pﬁesné rozdûlení tarifních zón do kontrolních nadzón je uvedeno v Pﬁíloze SPP
IDOL.
47. Povolené cesty mezi kaÏd˘mi dvûma kontrolními nadzónami jsou jednoznaãnû definovány v Matici povolen˘ch cest. Matice povolen˘ch cest je v pﬁíloze SPP IDOL.
48. Jízda nepovolenou oklikou – je kaÏdá cesta cestujícího mimo matici povolen˘ch cest. V takovémto pﬁípadû se cestující odbaví samostatnou jízdenkou pro tuto relaci dle tarifu IDOL, v pﬁípadû pouÏití jiného tarifu za jízdné, na které prokáÏe nárok dle tarifu pﬁíslu‰ného dopravce:
a) bez pﬁiráÏek v pﬁípadû, Ïe cestující pﬁedloÏí pÛvodní jízdenku a o vystavení nové jízdenky poÏádá
v autobusové dopravû pﬁed zahájením jízdy, nejpozdûji neprodlenû po nastoupení do vozidla;
b) s pﬁiráÏkou dle SPP IDOL v pﬁípadû, Ïe cestující pﬁedloÏí na v˘zvu povûﬁené osoby dopravce pÛvodní
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepoÏádá;
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c) v Ïelezniãní dopravû s manipulaãní pﬁiráÏkou v pﬁípadû, Ïe cestující pﬁedloÏí pÛvodní jízdenku a o vystavení nové jízdenky poÏádá bezodkladnû po nástupu u povûﬁené osoby dopravce, a to je‰tû dﬁíve, neÏ
jí bude vyzván k pﬁedloÏení jízdních dokladÛ, manipulaãní pﬁiráÏka je vyÏadována pouze v pﬁípadû dal‰ího odbavení dle tarifu dopravce âD;
49.– 51. Neobsazeno.
Jízda za cílovou zónu
52.

Pﬁi jízdû cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven:
a) v pﬁípadû pokraãování jízdy dle Tarifu IDOL jízdn˘m ze stávající cílové zóny do nové cílové zóny dle
zásad uveden˘ch v tomto tarifu;
b) v pﬁípadû pouÏití jiného tarifu za jízdné, na které prokáÏe nárok dle tarifu pﬁíslu‰ného dopravce.
Za nástupní zastávku/stanici je povaÏována zastávka/stanice na hranici pÛvodní cílové zóny.

53. Pﬁi odbavení ve vlaku, je v pﬁípadech, kdy cestující nastoupí jízdu ve stanici, kde není v˘dejna jízdenek, nebo je u vlaku uzavﬁena, nebo nastoupí jízdu vozidlem jiného dopravce, je odbaven bez manipulaãní pﬁiráÏky i tehdy,
je-li v hraniãní stanici zóny otevﬁena v˘dejna jízdenek. O vystavení jízdenky se v‰ak musí pﬁihlásit nejdéle pﬁed odjezdem vlaku z hraniãní stanice zóny, pro kterou má platn˘ jízdní doklad. V pﬁípadû, kdy nastoupil jízdu vozidlem jiného dopravce, je povinen prokázat se jízdním dokladem od jiného dopravce, v opaãném pﬁípadû bude odbaven s manipulaãní pﬁiráÏkou. V ostatních pﬁípadech je odbaven dle smluvních pﬁepravních podmínek Ïelezniãního dopravce.
PﬁedloÏení jízdního dokladu IDOL za úãelem vystavení návazné jízdenky není povaÏováno za pﬁedloÏení jízdenky
pﬁímé cesty.
Jízda cestujícího pﬁes území IDOL
54. V pﬁípadû, Ïe nástupní i cílová stanice leÏí mimo území IDOL, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních pﬁepravních podmínek.
Odbavení cestujícího v Ïelezniãní dopravû
55. Pﬁi odbavení cestujícího ve vlaku ze zaﬁízení POP (pﬁenosná osobní pokladna) je cestujícímu umoÏnûno
zakoupení jízdního dokladu IDOL, dle Tarifu a SPP IDOL.
56. Zakoupení jízdních neintegrovan˘ch papírov˘ch dokladÛ dle Tarifu IDOL platn˘ch v rámci dopravce je
moÏné ve vlaku u povûﬁené osoby dopravce v pﬁenosné osobní pokladnû a v obsazen˘ch stanicích âD. Seznam tûchto stanic je uveden v Pﬁíloze SPP IDOL.
57. Zakoupení jízdních dokladÛ na bázi BâK je v pﬁípadû dopravce âD moÏné ve vlaku u povûﬁené osoby dopravce a v obsazen˘ch stanicích âD. Seznam tûchto stanic je uveden v Pﬁíloze SPP IDOL.
58. Zakoupení jízdních dokladÛ na bázi BâK je v pﬁípadû dopravce Vogtlandbahn GmbH moÏné ve vlaku
u povûﬁené osoby dopravce a na pﬁedprodejních místech dopravce. U dopravce Viamont Regio a. s. není moÏné zakoupení jízdních dokladÛ na bázi BâK. Ve vlaku dopravce Viamont Regio a. s. je moÏné zakoupení pouze papírové
jízdenky IDOL a odbavení z jinde zakoupené integrované jízdenky IDOL u povûﬁené osoby dopravce.
Odbavení cestujících z Ïelezniãních tratí leÏících mimo území IDOL
59. PﬁedloÏí-li cestující ve vlaku zaﬁazeném do IDOL platnou jízdenku ze sítû Ïelezniãního dopravce s nástupní stanicí mimo IDOL s cílovou stanicí leÏící na území IDOL a poÏádá o vystavení návazné jízdenky IDOL bezodkladnû po nástupu u povûﬁené osoby dopravce nejpozdûji v okamÏiku, kdy bude vyzván k pﬁedloÏení jízdních dokladÛ, bude odbaven bez manipulaãní pﬁiráÏky. PﬁedloÏená jízdenka není povaÏována za jízdenku pﬁímé cesty.
60. V pﬁípadû, Ïe nástupní a cílová stanice jízdního dokladu vystaveného dle tarifu Ïelezniãního dopravce leÏí
na území IDOL, je k navazující jízdence IDOL úãtována manipulaãní pﬁiráÏka nebo pﬁiráÏka k jízdnému dle SPP
IDOL.
61.–72.

Neobsazeno.
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Jízdní doklady

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
73. Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit buì ve formû papírové jízdenky jako neintegrovanou jízdenku
pro jednotlivou jízdu, nebo na bázi BâK, která umoÏÀuje zakoupení integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu:
a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu – platnost jízdenky je omezena zónovou a ãasovou platností jízdenky. V regionální autobusové dopravû je jízdenka nepﬁestupní, v mûstsk˘ch hromadn˘ch dopravách (pouze jízdní doklady pro pﬁíslu‰né zóny s MHD vyhlá‰ené Radami tûchto mûst)
a v Ïelezniãní dopravû je platnost omezena pouze na prostﬁedky dopravce, u kterého byla zakoupena.
Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDOL;
b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdenku na bázi BâK – jízdenka je mezi dopravci zahrnut˘mi do
systému IDOL pﬁestupní. Její platnost je omezena zónovou/relaãní a ãasovou platností jízdenky.
74. Jízdenka pro jednotlivou jízdu opravÀuje v dobû své platnosti k jedné jízdû mezi zónami na ni uveden˘mi.
Platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu:
Tabulka 1: Tarif – âasová platnost jízdního dokladu

75. Jízda musí b˘t ukonãena nejpozdûji spojem, kter˘ podle jízdního ﬁádu dorazí do cílové stanice pﬁed koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná, pokud cestující zaãal uplatÀovat své právo k pﬁepravû z ní vypl˘vající.
76. Jízdenky IDOL pro jednotlivou jízdu platící na celém území IDOL kromû jednotliv˘ch jednozónov˘ch jízdenek pro zóny s MHD (tj. zónu âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov) jsou vydávány v tûchto variantách:
a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu:
• jízdné „základní 15+“;
• zlevnûné jízdné „dítû“;
• zlevnûné jízdné „Ïák –15“;
• zlevnûné jízdné „student 15–26“;
• zlevnûné jízdné „ZTP, ZTP/P“;
b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdenku na bázi BâK:
• jízdné „základní 15+“;
• zlevnûné jízdné „dítû“;
• zlevnûné jízdné „Ïák –15“;
• zlevnûné jízdné „student 15–26“;
• zlevnûné jízdné „ZTP, ZTP/P“.
77.

Jednotlivé jízdenky IDOL+ a IDOL 5+ se vydávají v tûchto variantách:
a) integrovaná síÈová 24hodinová jízdenka IDOL+ na bázi BâK – jízdenka platí pro 1 osobu a umoÏÀuje
cestování veﬁejnou dopravou na území Libereckého kraje;
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b) integrovaná síÈová 24hodinová skupinová jízdenka IDOL5+ na bázi BâK – jízdenka platí pro 5 osob
bez rozdílu vûku a umoÏÀuje cestování veﬁejnou dopravou na území Libereckého kraje, pﬁiãemÏ postaãuje jedna platná BâK pro zakoupení jízdenky IDOL5+;
78. Nestanoví-li tarif IDOL jinak, je drÏitel zlevnûn˘ch ãasov˘ch jízdenek sedmidenních, tﬁicetidenních, devadesátidenních a roãních povinen prokázat nárok na jejich pouÏití:
a) jízdenka Ïák –15 – Ïákovsk˘m prÛkazem do 15 let;
b) jízdenka student 15–26 – Ïákovsk˘m prÛkazem 15–26 let;
c) jízdenka osoba 65+ – opuscard s aktivovan˘m profilem „osoba 65+“;
d) jízdenka osoba 70+ – opuscard s aktivovan˘m profilem „osoba 70+“;
79.

Neobsazeno.

Jednozónová jízdenka
80. Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. V‰echny jednozóvé jízdenky v rámci v‰ech
zóny IDOL s v˘jimkou zón s MHD (tj. zóny âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov) platí 45 minut; cena
této jízdenky je uvedena v ceníku IDOL (jako jízdenka pro 0 tarifních jednic).
81. Jednozónové jízdenky pro zóny s MHD, tj. zóny âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov, se ﬁídí
tarifem MHD tûchto mûst. Podmínky pro zóny âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov jsou obsahem samostatné kapitoly Zóny s MHD.
82.–89.

Neobsazeno.

Pﬁedplatní ãasové jízdenky
90. Pﬁedplatní ãasové jízdenky jsou vydávány na bázi BâK. Ceny ãasov˘ch jízdenek jsou uvedeny v Ceníku
jízdného IDOL.
91. Pﬁedplatní ãasová jízdenka opravÀuje v dobû své platnosti k libovolnému poãtu jízd v zónách a mezi zónami, pro které byla zakoupena.
92. Pﬁedplatní ãasové jízdenky platí od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne období, které je na nich vyznaãeno. Platnost jízdenky nelze dodateãnû mûnit.
93. âasové jízdenky s v˘jimkou zón s MHD (tj. zóny âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov) se vydávají v tûchto variantách:
a) integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BâK – platnost jízdenky je omezena zónovû-relaãní a ãasovou platností pro kterou byla zakoupena a její poﬁízení je moÏné jen prostﬁednictvím osobní BâK. Jízdenka platí 7 po sobû jdoucích kalendáﬁních dnÛ, a to od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti.
Vydávána je pro kategorie cestujících:
• základní 15+;
• Ïák –15;
• student 15–26;
• osoba 65+;
• dÛchodce (pouze pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou);
• invalidní dÛchodce (pouze pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou).
b) integrovaná tﬁicetidenní jízdenka na bázi BâK – platnost jízdenky je omezena zónovû-relaãní a ãasovou platností pro kterou byla zakoupena a její poﬁízení je moÏné jen prostﬁednictvím osobní BâK. Jízdenka platí 30 po sobû jdoucích kalendáﬁních dnÛ a to od 00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti.
Vydávána je ve variantách:
• základní 15+;
• Ïák –15;
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student 15–26;
osoba 65+;
dÛchodce (pouze pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou);
invalidní dÛchodce (pouze pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou).

c) integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BâK – tato jízdenka existuje pouze pro relaci Liberec –
Jablonec nad Nisou. Platnost jízdenky je omezena ãasovou platností pro kterou byla zakoupena a její poﬁízení je
moÏné jen prostﬁednictvím osobní BâK. Jízdenka platí 90 po sobû jdoucích kalendáﬁních dnÛ a to od 00:00 prvního
dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti.
Vydávána je ve variantách:
• základní 15+;
• osoba 65+.
d) integrovaná roãní jízdenka na bázi BâK – jízdenka pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou. Platnost
jízdenky je stanovena na kalendáﬁní rok a její poﬁízení je moÏné jen prostﬁednictvím osobní BâK. Jízdenka platí od
00:00 prvního dne platnosti do 24:00 posledního dne platnosti.
Vydávána je ve variantách:
• základní 15+;
• osoba 65+.
e) integrovaná síÈová roãní jízdenka na bázi BâK – tato jízdenka je jízdenkou síÈovou, platí pro v‰echny
zóny IDOL. Platnost jízdenky je stanovena na kalendáﬁní rok (osoba 70+), resp. 365 po sobû jdoucích kalendáﬁních
dnÛ (osoba 15+) a její poﬁízení je moÏné jen prostﬁednictvím osobní BâK. Jízdenka platí od 00:00 prvního dne
platnosti do 24:00 posledního dne platnosti.
Vydávána je ve variantách:
• osoba 70+
• osoba 15+
94. DrÏitel zlevnûn˘ch ãasov˘ch jízdenek sedmidenních, tﬁicetidenních, devadesátidenních a roãních s v˘jimkou zón s MHD (tj. zóny âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov) a relace Liberec – Jablonec je povinen
prokázat nárok na jejich pouÏití:
a)
b)
c)
d)

jízdenka Ïák –15 – Ïákovsk˘m prÛkazem do 15 let;
jízdenka student 15–26 – Ïákovsk˘m prÛkazem 15–26 let;
jízdenka osoba 65+ – opuscard s aktivovan˘m profilem „osoba 65+“;
jízdenka osoba 70+ – opuscard s aktivovan˘m profilem „osoba 70+“.

95. Zlevnûné ãasové jízdenky sedmidenní a tﬁicetidenní pro Ïáky a studenty platí po celou dobu ãasové platnosti, vãetnû sobot, nedûlí a státem uznan˘ch svátkÛ. Nárok na toto zlevnûné ãasové jízdné se poskytuje v období
‰kolního/akademického roku vyznaãeného ‰kolou na Ïákovském prÛkazu s v˘jimkou mûsícÛ ãervence a srpna, tedy
v období od 1. 9.–30. 6.
96. Zóny s MHD (tj. âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov) mohou ve sv˘ch Tarifech platn˘ch
pouze v tûchto zónách vyhlásit zlevnûné ãasové jednozónové jízdenky pro Ïáky a studenty, které budou platit i bûhem
‰kolních prázdnin, tj. v ãervenci a srpnu. Toto ustanovení platí i pro relaci Liberec – Jablonec.
97. Zlevnûné ãasové sedmidenní, tﬁicetidenní, devadesátidenní a roãní jízdenky pro kategorii osoba 65+ lze
pouÏívat bez omezení cel˘ rok (tj. pracovní dny, soboty, nedûle a státem uznávané svátky). Integrované roãní jízdenky
pro kategorii osoba 70+ lze pouÏívat bez omezení cel˘ rok (tj. pracovní dny, soboty, nedûle a státem uznávané svátky).
98.

Neobsazeno.

Jízdní doklad pro zavazadlo
99. Za zavazadlo, které není na základû SPP IDOL v rámci IDOL pﬁepravováno bezplatnû, je cestující povinen uhradit jízdné stanovené Tarifem IDOL.
100. Jízdní doklady pro zavazadlo jsou vydávány v tûchto variantách:
a) neintegrovaná papírová jízdenka pro zavazadlo na spoj
– jedná se o nepﬁestupní papírov˘ doklad na linkospoj/vlak pro spoluzavazadlo definované SPP
IDOL.
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b) integrovaná jednodenní papírová jízdenka pro zavazadlo
– jedná se o jednodenní pﬁestupní papírov˘ doklad pro spoluzavazadlo definované SPP IDOL.
Jízdenka platí od 00:00 do 24:00 dne, pro kter˘ byla zakoupena.
Ostatní podmínky pro jízdní doklady na jízdu mezi zónami Jablonec nad Nisou a Liberec
101. âasová platnost jízdenky pro jednotlivou jízdu pro relaci Jablonec nad Nisou – Liberec je stanovena na 60 min.
102. Pro relaci Jablonec nad Nisou – Liberec je vedle sedmidenní a tﬁicetidenní ãasové pﬁedplatní jízdenky
vydávaná i devadesátidenní (klouzavá platnost) a roãní pﬁedplatní ãasová jízdenka (platnost na kalendáﬁní rok) pro
jízdu mezi zónami Liberec a Jablonec nad Nisou.
103. Pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou je sedmidenní a tﬁicetidenní ãasová pﬁedplatní jízdenka vydávána
i pro kategorii „dÛchodce“ a „invalidní dÛchodce“.
104. V˘‰e jízdného pro jednotlivé druhy jízdních dokladÛ pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou (bez ohledu
na smûr jízdy) je stanovenu v Ceníku pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou, kter˘ je souãástí Ceníku jízdného
IDOL.
105. Neobsazeno.

1.2.5

PrÛkazy na slevu

106. U slev jízdného, u kter˘ch je pﬁedepsán prÛkaz, se pﬁiznává nárok na jejich pouÏití pouze na základû pﬁedloÏení stanoveného prÛkazu. Pokud podmínky pro pouÏití jízdného stanoví cestujícímu povinnost prokázat na poÏádání povûﬁené osoby vûk, je povinen tak uãinit pﬁedloÏením jakéhokoliv (oficiálního) prÛkazu ovûﬁeného razítkem
vydavatele, kter˘ obsahuje jeho fotografii, jméno, pﬁíjmení a datum narození. U osob od vûku 70 let je moÏno vûk prokázat i platnou osobní BâK s nahran˘m CP „osoba 70+“ K dodateãnému prokázání vûku nebo pﬁedloÏení prÛkazu
se nepﬁihlíÏí. Pﬁípady, ve kter˘ch je prÛkaz povaÏován za neplatn˘, jsou uvedeny v SPP IDOL.
107. Pﬁesahuje-li platnost zlevnûné jízdenky platnost prÛkazu, k nûmuÏ byla vydána, uzná se platnou pouze do
24:00 hodin posledního dne platnosti prÛkazu.
108. Pokud je stanoveno to, Ïe prÛkaz na slevu musí b˘t opatﬁen fotografií, musí b˘t pouÏita nepo‰kozená fotografie prÛkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, která zobrazuje souãasnou skuteãnou
podobu drÏitele a není vystﬁiÏena z jiné fotografie.
109.– 110. Neobsazeno.

1.2.6

Zvlá‰tní jízdné

111. Zvlá‰tní jízdné se vypoãte ze základního (obyãejného) jízdného. Nárok na zvlá‰tní jízdné se pﬁizná pﬁi
zakoupení jízdenky ve v˘dejnû jízdenek, ve vozidle autobusové dopravy i ve vlaku a tramvaji.
112. Nelze sdruÏovat nûkolik rÛzn˘ch druhÛ zvlá‰tního jízdného pro dosaÏení vy‰‰ího zv˘hodnûní vyjma prÛvodcÛ drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP/P. Bezplatná pﬁeprava prÛvodce drÏitele prÛkazu ZTP/P se poskytne i tehdy, pouÏije-li
drÏitel prÛkazu jiné zv˘hodnûní, na které má nárok.
113. Pokud cestující nemÛÏe prokázat nárok na zvlá‰tní jízdné pﬁedepsan˘m zpÛsobem, zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáÏe nárok; Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulaãní pﬁiráÏku nebo pﬁiráÏku
k jízdnému dle SPP IDOL. K dodateãnému prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajÛ se nepﬁihlíÏí.
114.–116. Neobsazeno.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorii „dítû“
117. Dûtem od 6 do 15 let (do dne, kter˘ pﬁedchází dni 15. narozenin) je pﬁiznáváno zvlá‰tní jízdné dítû uvedené v Ceníku jízdného IDOL.
118. Dûti do 6 let (tj. do dne, kter˘ pﬁedchází dni 6. narozenin) lze pﬁepravovat jen s doprovodem osoby star‰í
10 let, pﬁiãemÏ cestující star‰í 10 let má právo pﬁepravit s sebou bezplatnû nejv˘‰e dvû dûti do 6. roku, pokud pro nû
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poÏaduje pouze jedno místo k sezení. Îádá-li cestující pro druhé dítû samostatné místo, zaplatí za nû, jakoÏ i za kaÏdé dal‰í dítû do 6. roku, zvlá‰tní jízdné pro kategorii „dítû“ podle Ceníku jízdného IDOL.
119. Pro urãení nároku na slevu v závislosti na vûku dítûte je rozhodující den nástupu jízdy. Dûti ve vûku od 10
do 15 let prokazují nárok na slevu jak˘mkoli (oficiálním) prÛkazem obsahujícím fotografii, jméno, pﬁíjmení, datum
narození a razítko vydávající organizace nebo cestovním pasem. V pﬁípadû nákupu pﬁedplatní ãasové jízdenky je
moÏné nárok na slevu prokázat osobní BâK.
120. Pokud dítû takov˘ prÛkaz nemá, vystaví dopravce prÛkaz po pﬁedloÏení rodného listu nebo cestovního pasu a nepo‰kozené fotografie prÛkazového provedení o rozmûru 35 x 45 mm, která zobrazuje skuteãnou souãasnou
podobu dítûte, je na lesklém fotografickém papíru a nesmí b˘t vystﬁiÏena z jiné fotografie. Za ovûﬁení prÛkazu na slevu jízdného úãtuje dopravce jím vyhlá‰en˘ poplatek.
121.–123. Neobsazeno.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorie „Ïák –15“ a „student 15–26“
124. Nárok na zvlá‰tní jízdné pro Ïáky/studenty ‰kol se prokazuje Îákovsk˘m prÛkazem do 15let/Îákovsk˘m
prÛkazem 15–26let. V˘‰e jízdného závisí na vûku Ïáka/studenta.
125. Nárok na zvlá‰tní jízdné se pﬁiznává k dojíÏdûní ze zóny místnû nebo ãasovû nejbliÏ‰í místu trvalého pobytu v âR do zóny místnû nebo ãasovû nejbliÏ‰í místu sídla ‰koly nebo její souãásti (internátu/koleje) ãi místu praktického vyuãování a zpût. V pﬁípadû zahraniãních ‰kol/‰kol za hranicí oblasti IDOL se zvlá‰tní jízdné pﬁiznává k dojíÏdûní ze zóny místnû nebo ãasovû nejbliÏ‰í místu trvalého pobytu v âR do pohraniãního pﬁechodového
bodu/hraniãního bodu oblasti IDOL smûrem nejkrat‰ím nebo ãasovû nejv˘hodnûj‰ím k místu sídla ‰koly nebo její
souãásti (moÏno zakoupit i pro ãást úseku této cesty pﬁi pouÏití více dopravcÛ) a zpût.
126. Pro kategorii „Ïák –15“ (Ïáci do 15 let, tj. do dne, kter˘ pﬁedchází dni 15. narozenin) platí zvlá‰tní jízdné Ïák
–15 uvedené v Ceníku jízdného IDOL, pro kategorii „student 15–26“ (Ïáci a studenti ve vûku 15–26 let, tj. do dne,
kter˘ pﬁedchází dni 26. narozenin) platí zvlá‰tní jízdné student 15–26 uvedené v Ceníku jízdného IDOL.
127. Zvlá‰tní jízdné se za v˘‰e uveden˘ch podmínek poskytuje v období 1. 9. – 30. 6. ‰kolního/akademického roku (s v˘jimkou mûsícÛ ãervenec a srpen) vyznaãeného ‰kolou na prÛkazu.
128. Pﬁi denním dojíÏdûní se nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zvlá‰tní jízdné uzná podle údajÛ na Ïákovském prÛkazu pouze v pracovních dnech. Pokud je v˘uka omezena pouze na nûkteré dny v t˘dnu (napﬁ. úter˘
a ãtvrtek) a ‰kolou uvedena v Ïákovském prÛkazu, je zvlá‰tní jízdné pro jednotlivé jízdenky pﬁiznáváno pouze v tûchto dnech.
129. Nárok na zakoupení a pouÏití jízdenek pro jednotlivou jízdu za zvlá‰tní jízdné pro Ïáky a studenty v sobotu a nedûli lze prokázat Ïákovsk˘m prÛkazem s nevy‰krtnut˘m symbolem „So/Ne“ resp. vy‰krtnut˘m symbolem
„kladívka“ (viz v‰ak ãl. 127 v pﬁípadû, Ïe je v˘uka omezena pouze na vyjmenované dny).
130. âasové pﬁedplatní 7 a 30denní jízdní doklady za zvlá‰tní jízdné pro Ïáky a studenty lze pro cesty podle
údajÛ na Ïákovském prÛkazu pouÏívat po celou dobu platnosti, tj. v sobotu i nedûli a ve státem uznávan˘ svátek.
131. PrÛkazy vystavují a ovûﬁují dopravci dle zásad uveden˘ch ve V˘mûru MF ã. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009,
kter˘m se vydává seznam zboÏí s regulovan˘mi cenami.
132. Îákovsk˘/studentsk˘ prÛkaz musí obsahovat následující údaje:
jméno, pﬁíjmení, datum narození, aktuální fotografii Ïáka, název a místo ‰koly, místo bydli‰tû a platnost (‰kolní/akademick˘ rok) s tím, Ïe pro Ïáky do 15 let bude na 4 ‰kolní roky (mimo mûsíce ãervenec a srpen; platnost bude vÏdy
roãnû prodluÏována), nad 15 let pouze 1 ‰kolní rok.
133. Neobsazeno.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (drÏitele prÛkazÛ ZTP, ZTP/P) a pﬁeprava jejich prÛvodcÛ
134. Osoby tûÏce postiÏené na zdraví, kter˘m byly v âR poskytnuty v˘hody podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ a jsou
drÏiteli prÛkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na pﬁepravu za zvlá‰tní jízdné ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného
IDOL.
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135. DrÏitel prÛkazu ZTP/P má kromû nároku na zvlá‰tní jízdné je‰tû nárok na:
a) bezplatnou pﬁepravu svého prÛvodce – prÛvodcem nevidomého mÛÏe b˘t i vodící pes;
b) bezplatnou pﬁepravu jednoho vozíku pro invalidy;
c) bezplatnou pﬁepravu dûtského koãárku, je-li drÏitelem prÛkazu ZTP/P dítû.
Funkci prÛvodce drÏitele prÛkazu ZTP/P nemÛÏe zastávat jin˘ drÏitel prÛkazu ZTP/P a s v˘jimkou prÛvodce nevidomého, ani dítû mlad‰í 10 let.
136.– 138. Neobsazeno.
Zvlá‰tní jízdné pro rodiãe (soudem stanovené opatrovníky) k náv‰tûvû zdravotnû postiÏen˘ch dûtí umístûn˘ch v ústavech na území âR
139. Rodiãe nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiãe“) pﬁi jízdách k náv‰tûvám dûtí tûlesnû,
mentálnû nebo smyslovû postiÏen˘ch nebo chronicky nemocn˘ch, trvale nebo dlouhodobû (déle neÏ 3 mûsíce) umístûn˘ch v zaﬁízení nebo ‰kole v pÛsobnosti Ministerstva ‰kolství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce
a sociálních vûcí (dále jen „ústav“) nárok na zakoupení jednoduché jízdenky za zvlá‰tní jízdné, v tarifu dítû podle
Ceníku jízdného IDOL, které bude vyuÏito pro pﬁepravu z místa trvalého bydli‰tû do místa ústavu a zpût do v˘chozí
zastávky a to smûrem nejkrat‰ím nebo ãasovû nejv˘hodnûj‰ím. DrÏitel prÛkazu je odbaven za zlevnûné jízdné pﬁi
jízdû do ústavu; pﬁi jízdû z ústavu platí zvlá‰tní zlevnûné jízdné jen za podmínky, Ïe je uskuteãnûní náv‰tûvy v ústavu
potvrzeno na prÛkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteãní cesta musí b˘t nastoupena nejpozdûji v následující den po uskuteãnûné náv‰tûvû.
140. Nárok na zvlá‰tní jízdné se prokazuje platn˘m prÛkazem vystaven˘m ústavem, ve kterém je dítû umístûno.
Cestující je povinen pﬁi pﬁedloÏení prÛkazu zároveÀ prokázat povûﬁené osobû svou totoÏnost. Pokud drÏitel prÛkazu
svou totoÏnost neprokáÏe, povaÏuje se prÛkaz za neplatn˘.
141. Nárok na zvlá‰tní jízdné se uzná ze zóny nejbliÏ‰í místu trvalého bydli‰tû rodiãe do zóny nejbliÏ‰í místu
ústavu a zpût, nejkrat‰ím nebo ãasovû nejv˘hodnûj‰ím smûrem. Jízdenka ze zóny nejbliÏ‰í místu ústavu do místa bydli‰tû drÏitele prÛkazu mÛÏe b˘t zakoupena s prvním dnem platnosti nejpozdûji následující den po potvrzení náv‰tûvy
dítûte v ústavu.
142. Za neplatn˘ se povaÏuje prÛkaz, kter˘ obsahuje závady dle vyhlá‰ky Ministerstva dopravy a spojÛ
ã. 175/2000 Sb., o pﬁepravním ﬁádu pro veﬁejnou dráÏní a silniãní dopravu, nebo:
a) byl pouÏit na jiné trase, neÏ pro kterou platí;
b) pﬁi jízdû zpût není ovûﬁeno vykonání náv‰tûvy dítûte;
c) potvrzení náv‰tûvy je provedeno pﬁed jejím vykonáním.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorii „osoba 65+“
143. Osoby star‰í 65 let pobírající pln˘ invalidní nebo starobní dÛchod mají u ãasov˘ch pﬁedplatních nepﬁenosn˘ch jízdenek (tj. pouze sedmidenní, tﬁicetidenní, devadesátidenní a roãní integrovaná jízdenka na bázi BâK) nárok
na zvlá‰tní jízdné „osoba 65+“ uvedené v Ceníku jízdného IDOL. První den nároku na toto jízdné vzniká v den
65. narozenin.
144. Nárok na zvlá‰tní jízdné se prokazuje osobní BâK, na které si cestující u kmenového dopravce nechal
aktivovat profil „osoba 65+“. Profil „osoba 65+“ aktivuje kmenov˘ dopravce po pﬁedloÏení rozhodnutí o pﬁiznání
starobního nebo plného invalidního dÛchodu. V pﬁípadû, Ïe obãanovi nebyl doposud dÛchod pﬁiznán (Ïadatel o dÛchod), pﬁedloÏí potvrzení o uplatnûní dÛchodu z Okresní správy sociálního zabezpeãení. Osoby pobírající pln˘ invalidní dÛchod jsou povinny vÏdy do 31. 12. pﬁedchozího kalendáﬁního roku pﬁedloÏit potvrzení (s prosincov˘m datem)
o pﬁiznání plného invalidního dÛchodu i na dal‰í kalendáﬁní rok, jinak nebude nárok na zlevnûnou ãasovou jízdenku
pﬁiznán.
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V zónách s MHD a na nûkter˘ch relacích mohou b˘t vyhlá‰eny následující druhy zvlá‰tního jízdného: zvlá‰tní jízdné
pro kategorii dÛchodce, invalidní dÛchodce, dÛchodce 70+, dÛchodce 80+, drÏitel zlaté Jánského plakety, zamûstnanec, rodinn˘ pﬁíslu‰ník zamûstnance.
145.–146. Neobsazeno
Zvlá‰tní jízdné pro kategorie „dÛchodce“, „invalidní dÛchodce“
147. Osoby pobírající pln˘ invalidní nebo starobní dÛchod mají nárok na zvlá‰tní jízdné „dÛchodce“, „invalidní
dÛchodce“ (pokud je tarif pro takovou kategorii cestujících vyhlá‰en).
148. Nárok na toto zvlá‰tní jízdné se pﬁiznává po pﬁedloÏení rozhodnutí o pﬁiznání starobního nebo plného invalidního dÛchodu. V pﬁípadû, Ïe obãanovi nebyl doposud dÛchod pﬁiznán (Ïadatel o dÛchod), pﬁedloÏí potvrzení
o uplatnûní dÛchodu z Okresní správy sociálního zabezpeãení. Osoby pobírající pln˘ invalidní dÛchod jsou povinné
vÏdy do 31. 12. pﬁedchozího kalendáﬁního roku pﬁedloÏit potvrzení (s prosincov˘m datem) o pﬁiznání plného invalidního dÛchodu i na dal‰í kalendáﬁní rok, jinak nebude nárok na zlevnûnou ãasovou jízdenku pﬁiznán. Ve‰keré dokumenty pﬁedkládá cestující u svého kmenového dopravce, kter˘ má oprávnûní mu na kartu nahrát CP dÛchodce nebo
CP invalidní dÛchodce.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorii „dÛchodce 70+“, „dÛchodce 80+“
149. Osoby star‰í 70, respektive 80let, pobírající pln˘ invalidní nebo starobní dÛchod, mají nárok na zvlá‰tní
jízdné „dÛchodce 70+“, respektive „dÛchodce 80+“ (pokud je tarif pro takovou kategorii cestujících vyhlá‰en). První
den nároku na toto jízdné vzniká v den 70., respektive 80. narozenin.
Zvlá‰tní jízdné pro kategorii „drÏitel zlaté Jánského plakety“, „zamûstnanec“, „rodinn˘ pﬁíslu‰ník zamûstnance“
150. Nárok na toto zvlá‰tní jízdné se prokazuje dle poÏadavkÛ dopravce provozujícího MHD v dané zónû.

1.2.7

Zóny s MHD

151. Pﬁi odbavení s pﬁedplatním Ïákovsk˘m a studentsk˘m zlevnûn˘m jednozónov˘m kuponem pro zónu
s MHD/relaci Liberec – Jablonec u v‰ech dopravcÛ zahrnut˘ch v IDOL cestující není povinen prokázat nárok na toto
zlevnûné jízdné. Nárok na toto jízdné prokazuje Ïák/student pﬁi Ïádosti o nahrání pﬁíslu‰ného CP na kartu. Pﬁi Ïádosti
o nahrání pﬁíslu‰ného CP na kartu je moÏné se prokázat: potvrzením o studiu vydan˘m pﬁíslu‰nou ‰kolou, Ïákovsk˘m
prÛkazem, nebo platn˘m prÛkazem ISIC.
Zóna âeská Lípa
152. Cenu jednotliv˘ch a pﬁedplatních ãasov˘ch jednozónov˘ch jízdenek pro zónu âeská Lípa stanovuje Mûsto
âeská Lípa a vyhla‰uje ji v Tarifu pro MHD âeská Lípa.
153. Neobsazeno.
Zóna Jablonec nad Nisou
154. Jednotlivé a ãasové jednozónové pﬁedplatní jízdenky MHD Jablonec nad Nisou vydané pro zónu Jablonec
nad Nisou platí v celém v DSOJ. DSOJ je tvoﬁeno zónami: Bedﬁichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Janov
nad Nisou – Hrabûtice, Luãany nad Nisou, Luãany nad Nisou – Horní Maxov, Nová Ves nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou.
155. Posledními zastávkami ve smûru na Liberec, kde tyto jízdní doklady platí, jsou:
a) Vratislavice – Kyselka (Liberec,Vratislavice n. Nisou, Kyselka) – tramvajová linka ã. 11;
b) Proseã nad Nisou – vlak;
c) Jablonec n. Nisou, Luká‰ov – pﬁímûstsk˘ autobus.

Strana 405

Vûstník právních pﬁedpisÛ Libereckého kraje

âástka 7/2011

156. V tramvajové lince ã. 11 jsou akceptovány papírové jízdní doklady vydávané DPMLJ a. s. pro linky MHD
Liberec. Jednozónové papírové doklady platí pro linky MHD Liberec vÏdy jen v té zónû, pro kterou byly zakoupeny
nebo ve které byly pﬁi nástupu oznaãeny. Papírov˘ jízdní doklad pro jednotlivou jízdu pro jízdy v tramvajové lince
ã. 11 po zónû Jablonec nad Nisou si je cestující povinen zakoupit pﬁímo ve vozidle nebo na pﬁedprodejních místech
dopravce DPMLJ a. s.
157. Papírové jízdní doklady vydávané DPMLJ pro zónu Jablonec nad Nisou jsou platné pouze na linkách
MHD Jablonec nad Nisou a nejsou tudíÏ pro jízdy v tramvajové lince ã. 11 po zónû Jablonec nad Nisou akceptovány.
158. Cenu jízdenek pro jednotlivou jízdu a pﬁedplatních ãasov˘ch jízdenek stanovuje Mûsto Jablonec nad Nisou
ve spolupráci s DSOJ.
159. V rámci zóny Jablonec nad Nisou jezdí ZDARMA:
a) senioﬁi nad 70 let; ve vlaku a na linkách autobusové veﬁejné linkové dopravy pouze s platn˘m roãním
kuponem pro osoby star‰í 70 let nahran˘m na BâK;
b) dûti do 6 let vûku;
c) drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP/P, drÏitelé prÛkazu I. a II. Odboje – pouze na linkách MHD;
d) drÏitelé prÛkazu PTP – pouze na linkách MHD;
e) dûtsk˘ koãárek s dítûtem;
f) zavazadlo bez ohledu na rozmûry – pouze na linkách MHD;
g) lyÏe, snowboard, dûtské sanû a boby – pouze na linkách MHD a ve vlacích âD;
h) hudební nástroje – pouze na linkách MHD a ve vlacích âD;
i) ta‰ky na koleãkách;
j) zvíﬁata.
160. Pﬁi zakoupení jednotlivé i pﬁedplatní ãasové jízdenky pro cesty mezi libovolnou zónou nepatﬁící do DSOJ
a zónou Jablonec nad Nisou na BâK je jízdenka v zónû Jablonec nad Nisou platná pouze v této zónû a nelze ji pouÏít
pro cesty v DSOJ.
161. Papírové jízdenky pro spolucestující hrazené z elektronické penûÏenky na BâK jsou prodávány za sníÏené
ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na bázi BâK, nejsou v‰ak integrované v rámci systému IDOL a jejich platnost
a moÏnost pﬁestupu odpovídá papírov˘m jízdenkám.
Zóna Liberec
162. V‰echny jednozónové jízdní doklady vyhlá‰ené tarifem Statutárního mûsta Liberec pro MHD Liberec (vydávané pouze pro zónu Liberec), které jsou nahrané na BâK, jsou doklady integrovan˘mi; tj. cestující mÛÏe v rámci
cest po zónû Liberec vyuÏít dopravní prostﬁedky v‰ech dopravcÛ zaﬁazen˘ch do systému IDOL.
163. Jednotlivé i ãasové pﬁedplatní jízdenky MHD Liberec vydávané pro zónu Liberec platí pouze v zónû Liberec, jejíÏ poslední zastávky jsou:
a) Proseã – V˘hybna (Jablonec n. Nisou, Proseã n. Nisou,v˘hybna) – tramvajová linka ã. 11 (ve smûru na
Jablonec nad Nisou);
b) Proseã nad Nisou – vlak (ve smûru na Jablonec nad Nisou);
c) Kunratice, nad Luká‰ovem (Liberec, Kunratice, Nad Luká‰ovem) – pﬁímûstská autobusová linka 141
(ve smûru na Jablonec nad Nisou);
164. Cenu jednotliv˘ch a pﬁedplatních ãasov˘ch jízdenek pro zónu stanovuje Statutární Mûsto Liberec a vyhla‰uje ji v Tarifu pro MHD Liberec.
165. V rámci zóny Liberec jezdí ZDARMA:
a) dûti do 6 let vûku;
b) drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP/P vãetnû prÛvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu v˘cviku
pro doprovod handicapovan˘ch osob a jejich cviãitelé;
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c) drÏitelé prÛkazu âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR, SdruÏení
b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ âR a Ústﬁední rady svazu PTP–VTNP nebo drÏitelé potvrzení ministerstva
obrany o úãasti v I. a II. odboji a obãané uvedení v § 29 zvlá‰tního zákona – pouze na linkách MHD.
Bezplatná pﬁeprava se na linkách MHD vztahuje i na vdovy po úãastnících odboje, které za nû byly
provdány jiÏ v dobû jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo neÏijí s druhem;
d) dûtsk˘ koãárek s dítûtem;
e) sáÀky s dítûtem – pouze na linkách MHD;
f) jeden pár lyÏí i s holemi (snowboard) – pouze na linkách MHD a ve vlacích âD;
g) poÏivatelé starobních dÛchodÛ star‰í 70 let – s povinností pﬁedloÏit pﬁi kontrole obãansk˘ nebo jin˘
prÛkaz s fotografií (pouze na linkách MHD), nebo opuscard aktivovanou jako roãní nepﬁenosnou
jízdenku (na linkách autobusové veﬁejné linkové osobní dopravy a ve vlacích âD).
166. Papírové jízdenky pro spolucestující hrazené z elektronické penûÏenky na BâK jsou prodávány za sníÏené
ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na bázi BâK, nejsou v‰ak integrované v rámci systému IDOL a jejich platnost
a moÏnost pﬁestupu odpovídá papírov˘m jízdenkám.
Zóna Turnov
167. Cenu jednotliv˘ch a pﬁedplatních ãasov˘ch jednozónov˘ch jízdenek pro zónu Turnov stanovuje Mûsto Turnov a vyhla‰uje ji v Tarifu pro MHD Turnov.
168.–170. Neobsazeno.

1.2.8

Obchodní nabídky

171. Obchodní nabídky a zmûny obchodních nabídek musí b˘t ﬁádnû vymezeny a pﬁedem zveﬁejnûny na Internetu – http://www.iidol.cz, na v˘vûskách v Ïelezniãních stanicích a ve vozidlech autobusové dopravy. Pokud není
stanoveno jinak u jednotliv˘ch nabídek, platí pro jejich pouÏití ustanovení SPP IDOL a Tarifu IDOL.
172. Nárok na pﬁiznání zlevnûného jízdného mají cestující, kteﬁí splÀují podmínky pﬁíslu‰né obchodní nabídky.
173. Pokud cestující nemÛÏe prokázat nárok na pouÏití zlevnûného jízdného pﬁedepsan˘m zpÛsobem, zaplatí
z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáÏe nárok; cena pﬁedloÏené jízdenky se odeãte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulaãní pﬁiráÏku nebo pﬁiráÏku k jízdnému dle SPP IDOL. Nárok na vrácení doplatku jízdného
a dal‰ích poplatkÛ nebo pﬁiráÏek pﬁi dodateãném prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajÛ se nepﬁizná.
174. Neobsazeno.

1.2.9

PﬁiráÏky a poplatky

175. V˘‰e pﬁiráÏky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za poru‰ení Smluvních pﬁepravních
podmínek se ﬁídí SPP IDOL.

1.2.10

Ustanovení spoleãná, pﬁechodná a závûreãná

176. Schéma tarifních zón dopravní sítû s uvedením obcí, zastávek a linek, jakoÏ i seznam prodejních míst jízdenek, informaãních a kontaktních míst zveﬁejÀuje KORID LK, spol. s r. o. a dopravci. Ve‰keré informace o provozu
IDOL jsou také poskytovány na http://www.iidol.cz.
177. Úplná verze Tarifu IDOL a Smluvních pﬁepravních podmínek IDOL je k nahlédnutí v sídle koordinátora
IDOL, v informaãních kanceláﬁích dopravcÛ a na http://www.iidol.cz.
178. Vztahy vznikající v rámci IDOL mezi dopravcem a cestujícími, kromû vztahÛ cenov˘ch, které upravuje
tento tarif, jsou uvedeny v úplném znûní vyhlá‰ky ã. 175/2000 Sb., o pﬁepravním ﬁádu pro veﬁejnou dráÏní a silniãní dopravu, a dopravce je vydává vãetnû místních úprav jako „Smluvní pﬁepravní podmínky IDOL“ (SPP IDOL).
179. Reklamace jízdného se uplatÀuje u toho dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena, bezprostﬁednû po
zakoupení jízdního dokladu. Pozdûj‰í reklamace vyﬁizuje cestující u kmenového dopravce. Kmenov˘ dopravce je pro
cestujícího místem, se kter˘m ﬁe‰í v‰echny pﬁípadné komplikace, které mohou v prÛbûhu Ïivotního cyklu BâK
Opuscard nastat.

Tabulka 2: Ceník jízdného IDOL

1.2.11

Ceník jízdného IDOL
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Tabulka 6: Roãní síÈové jízdenky IDOL

Pﬁepravné za psa odpovídá cenû jízdného pro zavazadlo.

Tabulka 5: Cena za pﬁepravu spoluzavazadla

Tabulka 4: Jednodenní síÈové jízdenky IDOL

Tabulka 3: Ceník jízdného IDOL pro relaci Liberec – Jablonec nad Nisou
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Tabulka 7: Ceník pﬁiráÏek a manipulaãních poplatkÛ v IDOL
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Tarifní mapa integrovaného dopravního systému IDOL

Pﬁíloha 2
k naﬁízení Libereckého kraje ã. 2/2011
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