Příloha č. 2 Smluvní přepravní podmínky DSZO, s.r.o.

Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava
v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín
úplné znění s platností k datu 01.01. 2021
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Tímto tarifem se stanovuje maximální jízdné v městské hromadné dopravě (MHD)
provozované DSZO, s.r.o.
2) Tarif MHD je pásmový a časový
3) Tarif je u jednotlivého jízdního dokladu, přepravného a časových předplatních jízdních
dokladů:
a) přestupní – pro jízdní doklady s platností do 30 nebo 50 minut a časové předplatní
jízdní doklady
b) nepřestupní – pro krátkodobé jednotlivé jízdní doklady s platností do 20 min.
4) Jízdné /přepravné/ je jednotné v denním i nočním provozu
5) Jízdné /přepravné/ se platí mimo vozidlo MHD
6) Je zaveden doplňkový prodej jízdních dokladů s přirážkou u řidiče vozidla MHD
II. ROZSAH TARIFNÍCH PÁSEM v MHD
Území města Zlína a Otrokovic je pro potřeby tarifu a jízdného rozděleno na tři tarifní pásma:
Území města Zlína a Otrokovic je pro potřeby tarifu a jízdného rozděleno na tři tarifní pásma:
Pásmo A – do tohoto centrálního pásma Zlín jsou zařazeny zastávky MHD:
a) ve směru do Otrokovic po zastávku „Louky-křižovatka“ a „Louky – točna“
b) ve směru na Velíkovou, po zastávku Januštice, tenisové kurty
a konečnou
zastávku „Vršava“
Pásmo B

– do tohoto výběhového pásma jsou zařazeny zastávky MHD:
a) ve směru do Otrokovic od zastávky „Louky-křižovatka“ po zastávku
Malenovice ZPS (Malenovice Centro) a „Louky-točna“ ve směru od
Otrokovic od zastávky „Malenovice ZPS“ po zastávku „Loukykřižovatka“ a „Louky-točna“
b) ve směru na Velíkovou od zastávky Januštice, tenisové kurty po zastávku
„Štípa-požární zbrojnice.

Pásmo C - do tohoto výběhového pásma jsou zařazeny zastávky MHD:
a) ve směru do Otrokovic od zastávky „Malenovice - ZPS“ po zastávku
„Otrokovice-železniční stanice“
a „Otrokovice- Štěrkoviště“ ve směru do Zlína od zastávky „Otrokoviceželezniční stanice“ po zastávku „Malenovice – ZPS“ a od zastávky
„Otrokovice- Štěrkoviště“ po zastávku „Malenovice - ZPS“ ve směru na
Velíkovou od zastávky „Štípa-požární zbrojnice“ po zastávku
„Velíková - točna“
Ve směru ze zast. „Velíková - točna“ po zastávku „Štípa-požární
zbrojnice“.
DSZO, s.r.o.
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III. JEDNOTLIVÉ A ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDNÍ DOKLADY
1. JEDNOTLIVÉ JÍZDNÍ DOKLADY: U jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu je
zaveden princip časové doby platnosti jízdních dokladů po jejím označení ve vozidle
s rozlišením přestupnosti /platí s přestupy/ a nepřestupnosti /platí pouze v jednom vozidle, ve
kterém byl označen/. Na tyto jízdní doklady lze cestovat bez ohledu na hranice tarifních
pásem. Časová platnost jízdních dokladů začíná označením ve voze a končí po uplynutí doby
platnosti vyznačené na jízdním dokladu (20 min., 30 min., 50 min., 24 hod., apod., podle
jednotlivých druhů jízdních dokladů). Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu je cestující povinen
bez prodlení (ihned po nastoupení do vozidla MHD označit vsunutím do označovacího
zařízení tak, aby označení bylo provedeno na místě jízdního dokladu k tomu určeném.
Přestupní jízdní doklady pro jednotlivou jízdu se po přestupu již znovu neoznačují. Jízdní
doklad a na něm vyznačené údaje není dovoleno jakkoliv upravovat nebo pozměňovat. Jízdní
doklad je neplatný i v případě, že vykazuje známky nedovolených úprav nebo vykazuje-li
opakované použití (označení), případně je neoznačený. Jízdní doklad musí být původní.
Skončí-li během jízdy prostředkem MHD časová platnost jízdního dokladu pro jednotlivou
jízdu, je cestující povinen si bez zbytečného prodlení (ihned) označit další jízdní doklad.
a) Ceny základních jednotlivých jízdních dokladů – platí pro:
cestující od dosažení 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo slevu
v MHD
Jízdní doklady základní nepřestupné:
platnost : 20 minut pro jednu jízdu
20 minut pro čtyři jízdy
20 minut pro jednu jízdu
přirážky

12,- Kč
46,- Kč
20,- Kč prodej jízdního dokladu u řidiče, vč.

Jízdní doklady základní přestupné a základní SMS jízdní doklad přestupný:
platnost:
30 minut
pro jedno použití
15,- Kč
30 minut
pro čtyři použití
58,- Kč
50 minut
pro jedno použití
18,- Kč
50 minut
pro čtyři použití
70,- Kč
50 minut
pro jedno použití
12,- Kč zavazadlo, pes, kočárek bez dítěte
40 minut
pro jedno použití
20,- Kč SMS jízdní doklad
b) Ceny zlevněných jednotlivých jízdních dokladů – platí pro:
- děti od dosažení 6 let do dovršení 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
Cestující ve věku od 10 do dovršení 15 let, který cestuje na zlevněný jednotlivý jízdní doklad,
je povinen při kontrole prokázat svůj nárok na slevu. Nárok cestující prokazuje průkazem,
který obsahuje aktuální foto držitele, jméno a příjmení, datum narození. Průkaz vystaví
na požádání předprodej jízdenek dopravce. K prokázání nároku na slevu lze použít i pas nebo
DSZO, s.r.o.
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průkaz pro poskytování žákovského jízdného dopravců železniční veřejné vnitrostátní
pravidelné osobní a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy.
- rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Nejdéle však do dovršení 3 let věku dítěte
s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu – platné průkazky „M“. Není zde nutná
podmínka společné cesty s dítětem.
Podmínky pro vydání průkazky „M“ jsou mimo jiné:
- narození dítěte
- předložení rodného listu dítěte
- předložení řádně vyplněné a potvrzené žádanky příslušným správním úřadem o tom, že
žadatel pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek
- předložení občanského průkazu žadatele
- dodání fotografie (ne starší jednoho roku) formátu 3,5 x 4,5 cm
- občany, kteří pobírají starobní důchod, občany se III. stupněm invalidity do dovršení 70
let s podmínkou současného předložení platného nepřenosného kupónu S- PAS.
Jízdní doklady zlevněné přestupné:
platnost
50 min pro jedno použití
9,- Kč
50 min pro čtyři použití
34,- Kč
50 min pro školní kolektiv
110,- Kč
(pro max. 30 dětí od 6 do 15 let s pedagogickým doprovodem – max. 2 pedagogové)
c) Ceny denních a vícedenních jednotlivých jízdních dokladů
Jízdní doklady denní a vícedenní platí po dobu určenou na jízdním dokladu od označení a
platí bez ohledu na pásma.
Jízdní doklady přestupné a SMS jízdní doklady přestupné:
platnost
1 den (resp. 24 hod.)
70,- Kč
1 den (resp. 24 hod.)
90,- Kč SMS jízdní doklad
7 dnů (resp. 168 hod.)
180,- Kč
Jízdní doklady zlevněné přestupné a SMS jízdní doklady zlevněné přestupné:
platnost
1 den (resp. 24 hod.)
35,- Kč
1 den (resp. 24 hod.)
45,- Kč SMS jízdní doklad
7 dnů (resp. 168 hod.)
90,- Kč
Ceny zlevněných přestupných jízdních dokladů – platí ve stejném rozsahu jako je uvedeno
v Čl.III bodu 1 b)
2. ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDNÍ DOKLADY: U předplatních jízdních dokladů je
zaveden princip územní a časové platnosti. Územní platnost předplatních jízdních dokladů je
omezena příslušným pásmem (A, B, C, D, E), které je na kupónu vyznačeno a ve kterém je
možno využít libovolný počet přestupů. Dále mají tyto předplatní jízdní doklady stanovenou
dobu platnosti (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců), která je taktéž na kupónu vyznačena.

DSZO, s.r.o.
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Časové předplatní jízdní doklady jsou nepřenosné a skládají se ze dvou částí:
- kmenového listu (resp. průkazu), ve kterém jsou vyznačeny osobní údaje držitele
s jeho fotografií a označením písmene „O“, „Ž“, „S“, „M“, nebo „D“), které určují druh
předplatního jízdního dokladu (občanský, žákovský, studentský, mateřský, důchodcovský),
- časového kupónu, ve kterém je stanovena doba jeho platnosti a osobní číslo držitele kupónu,
které musí být shodné s číslem uvedeným na kmenovém listu. Cestující je povinen mít řádně
vyplněn a platný předplatní jízdní doklad (kmenový list a časový kupón, případně S-PAS)
a tento uložen v předepsaném pouzdře podle pokynů předprodejů DSZO.
Za ztracený (zcizený) nebo poškozený nepřenosný předplatní jízdní doklad se poskytne
za stanovenou úplatu 50,- Kč náhradní jízdní doklad (duplikát časového kupónu). Duplikát je
možno poskytnout jen jednou v kalendářním roce. Duplikát lze vystavit pouze držitelům
časového předplatního jízdního dokladu, kteří jsou zařazeni do databáze předprodejů jízdních
dokladů DSZO, s.r.o.
a) Ceny základních (občanských) předplatních nepřenosných kupónů
Jsou určeny pro cestující od dosažení 15 let, včetně, kteří nemají právo na tarifní slevu
nebo bezplatnou přepravu. Kmenový list je označen písmenem „O“ (občanský).
Rozlišují se podle pásma a časové platnosti.
Pásma
měsíce
Cena
A
1
380,B
1
320,C
1
320,AB
1
420,BC
1
380,ABC
1
480,3M A
3
990,3M B
3
830,3M C
3
830,3M AB
3
1090,3M BC
3
990,3M ABC
3
1250,6M A
6
1630,6M B
6
1380,6M C
6
1380,6M AB
6
1810,6M BC
6
1630,6M ABC
6
2060,b) Ceny zlevněných předplatních nepřenosných kupónů
Předplatní zlevněné jízdní doklady jsou určeny pro:
- děti od dosažení 6 let do skončení povinné školní docházky (žákovský „Ž“)
- učně a studenty středních a vysokých škol (studentský „S“)- nejdéle do dovršení 26 let,
podle zvláštních právních předpisů (školský zákon a zákon o vysokých školách)
s výjimkou studentů trvale pracovně činných podle zvláštního právního předpisu (zákon
o státní sociální podpoře. Nárok na zlevněné předplatné nemají studenti mimořádného
krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového a rekvalifikačního studia, studia
při zaměstnání a kombinovaného studia. Student, který studia zanechal nebo je přerušil.
DSZO, s.r.o.
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- starobní důchodci do 70 let a osoby se III. stupněm invalidity (důchodcovský „D“)
s podmínkou zakoupení nepřenosného kupónu Senior-pas v ceně dle tarifu DSZO.
- rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Nejdéle však do dovršení 3 let věku dítěte
s podmínkou předložení potvrzeného kmenového listu – platné průkazky „M“. Není zde nutná
podmínka společné cesty s dítětem.
Podmínky pro vydání průkazky „M“ platí ve stejném rozsahu jako je uvedeno v Čl.III bodu
1 b)
Ceny zlevněných předplatních kupónů se rozlišují podle držitele, pásma a časové platnosti:
Pásma

A
B
C
AB
BC
ABC
3M A
3M B
3M C
3M AB
3M BC
3M ABC
12M A
12M B
12M C
12M AB
12M BC
12M ABC

měsíce

1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
12

Žáci „Ž“
Mateřská
„M“
190,160,160,210,190,240,495,415,415,545,495,625,1520,1280,1280,1680,1520,1920,-

Studenti „S“

Důchodci „D“

190,160,160,210,190,240,495,415,415,545,495,625,-

250,210,210,280,250,320,660,550,550,730,660,830,-

c) Ceny zvláštních zlevněných nepřenosných jízdních dokladů
„Senior-pasy“ jsou určeny pro tyto cestující MHD DSZO:
- občany ČR a osoby s trvalým pobytem na území ČR, starší 70 let
- osoby se III. stupněm invalidity a starobní důchodce do 70 let, které S-PAS opravňuje
k využívání zlevněných předplatních časových kupónů a zlevněných jednotlivých jízdních
dokladů.
- platný Senior-pas je nutno při kontrole předložit společně s platným zlevněným jízdním
dokladem.
- S-pasy je možno zakoupit s klouzavou dobou platnosti na 180 dní (6 měsíců) a 360 dní
(12 měsíců)
„Dárci krve“ jsou určeny pro cestující MHD DSZO:
- občany-držitele zlaté Janského plakety za 40 bezplatných odběrů krve a vyšších stupňů
ocenění.
„Junior pasy“ ( „J-pas“) jsou určeny pro děti od dosažení 6 let za podmínek:
- zahájení školní docházky do skončení povinné školní docházky
DSZO, s.r.o.
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-

trvalý pobytem v obci (městě), která má s DSZO, s.r.o. uzavřenou smlouvu odoplatku
zlevněného jízdného (dále jen „smluvní obcí“) . Soupis smluvních obci je uveden na
každém z předprodejních míst a na webových stránkách www.dszo.cz DSZO, s.r.o.

J-pasy je možno zakoupit pouze s dobou platnosti na 360 dní (12 měsíců), kde je platnost
pevně stanovena od 1.9. běžného roku do 31.8 následujícího roku.
Děti s trvalým bydlištěm mimo smluvní obce nemají nárok na zakoupení J-pasu.

Rozlišují se druhy zvláštních jízdních dokladů:
PÁSMA

MĚSÍCE

S-pas ABC
S-pas ABC
Dárci – JP A
Dárci – JP B
Dárci – JP C
Dárci – JP AB
Dárci – JP BC
Dárci – JP ABC
J-pas ABC

CENA

6
12
12
12
12
12
12
12
12/*

165,330,1790,1520,1520,1990,1790,2270,330,-

/* platnost pevně stanovena od 1.9. běžného roku do 31.8 následujícího roku
d) Zvláštní přenosné předplatní jízdní doklady
Přenosné jízdní doklady – časové přenosné předplatní jízdní doklady platí pouze pro
zaměstnance jednotlivých odborů městských úřadů, s podmínkou společného předložení
zaměstnaneckého průkazu držitele ttohoto jízdního dokladu. Ceny jsou stanoveny ve výši
základních (občanských) předplatních nepřenosných kupónů.
e) Zaměstnanecké jízdní doklady
Ceny zaměstnaneckých jízdních dokladů, včetně podmínek pro jejich poskytování, jsou
stanoveny příslušnou směrnicí DSZO.
3. PŘEPRAVNÉ ZA ZAVAZADLA
a) Výše přepravného je stanovena tarifem DSZO shodně s pravidly pro přepravu osob
uvedených jako jednotlivé jízdní doklady přestupné,
b) Pro zaplacení se používají základní jízdní doklady v základní ceně určené pro osoby s
odlišnou platností - 50 min.,
c) Placení přepravného podléhá přeprava:
- zavazadel nad povolené rozměry (stanoveny smluvními přepravními podmínkami)
- dětského kočárku bez dítěte
- psa (pokud se nepřepravuje s cestujícím zdarma dle stanovených podmínek)
- jízdního kola (dle pravidel uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách

DSZO, s.r.o.
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IV. BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
1. Bezplatně se přepravují osoby:
a) děti do dovršení 6 let věku
b) držitelé platného průkazu ZTP, včetně zavazadla a psa
c) držitelé platného průkazu ZTP-P, včetně průvodce a psa, příp. invalidního vozíku
d) účastníci I. a II. odboje (držitelé osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
Nárok na bezplatnou přepravu má pouze držitel platného průkazu dle Čl. 3, odst. 2, písm. c)
SPP, kterým je povinen se při kontrole prokázat. Pokud cestující nepředloží při kontrole
platný průkaz, posuzuje se jako cestující bez platného jízdního dokladu. V případě
dodatečného předložení platného průkazu se postupuje podle stanovených podmínek
uvedených v Příloze č. 1 ke SPP „Výše přirážek v MHD“.
2. Bezplatně se přepravují věci a předměty:
a) drobné věci a předměty, které lze podle potřeby držet na klíně
b) max. 3 zavazadla na jednoho cestujícího do rozměru 30x50x60 cm
c) předmět tvaru válce do délky 150 cm a průměru 10 cm,
d) předmět tvaru desky do rozměru 5x80x100 cm,
e) taška na kolečkách
f) kočárek s dítětem
g) jedna souprava lyží s holemi nebo snowboard nebo scateboard
h) zvířata nebo pes ve schráně do rozměru schrány 30x50x60 cm.
ch) jedno spoluzavazadlo nebo pes cestujícího s platnou časovou předplatní jízdenkou vč.
jízdních kol
i) vodící nebo asistenční pes a služební pes policie ČR nebo městské policie.
V. DOPLŇKOVÝ PRODEJ JÍZDNÍCH DOKLADŮ U ŘIDIČE MHD
Cestující si mohou zakoupit jízdní doklady u řidiče MHD v ceně s přirážkou dle platného
Tarifu DSZO za splnění těchto podmínek:
a) cestující je povinen nastoupit předními dveřmi vozidla (u řidiče),
b) cestující je povinen mít k nákupu jízdního dokladu u řidiče připraveny drobné mince
v ceně jízdního dokladu (maximálně do 50,- Kč na jeden kupovaný jízdní doklad),
c) po zakoupení jízdního dokladu u řidiče je cestující povinen bez prodlení jízdní doklad
označit
v nejbližším označovacím zařízení ve vozidle. Bez označení je jízdní doklad
neplatný,
d) jízdní doklad řidič prodá pouze na zastávkách a konečných zastávkách MHD
e) cestující nesmí vyžadovat zakoupení jízdního dokladu po započetí jízdy, ani během jízdy
f) prodej jízdních dokladů MHD u řidiče je prodejem doplňkovým. Cestující je povinen
přepravovat se pouze s platným jízdním dokladem.
VI.
Zlínská integrovaná doprava MHD-ČD (ZID)
Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v ZID jsou uvedeny Příloze č. 1, Smluvních
přepravních podmínek ZID.
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VII. INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM MHD (IDS)
Ve vybraných spojích příměstské dopravy je v rámci IDS umožněno používání všech
druhů nepřenosných časových předplatních jízdních dokladů MHD DSZO.
Informace o těchto spojích jsou uvedeny na webových stránkách dopravce a dále
v aktuálním jízdním řádu linky a zastávkách MHD DSZO, s.r.o., kterých se to týká.
VIII. PLATNOST TARIFU DSZO, s.r.o. Zlín

Cenový TARIF MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. platí jako Příloha č. 2
ke smluvním přepravním podmínkám od 1. 7. 2000 s těmito změnami:
od 1. 9. 2001 - změna cen jízdného,
od 1. 10. 2001 - změna rozměru zavazadel,
od 1. 12. 2001 - vystavování duplikátů zlevněných předplatních časových jízdenek,
- změna cen časových kupónů s IDS s ČD,
- změna cen zlevněných předplatních kupónů „S“ a „D“,
- změna cen časových kupónů s IDS s ČD,
- změna cen jednotlivých a předplatních časových jízdenek.
- změna v poskytování duplikátů u všech zlevněných předplatních kupónů,
doplnění zvláštních přenosných a zaměstnaneckých jízdenek, klouzavá
platnost S-Pasů pro důchodce, změny v ISD s ČSAD.
od 1. 7. 2004 - změna pásem v IDS ČD, změna IDS s ČSAD
od 1. 8. 2004 - změna cen časových předplatních jízdenek MHD
od 1. 5. 2005 - změna cen časových předplatních jízdenek MHD pro pásmo“D“
od 1. 2. 2007 - změna v poskytování duplikátů u časových předplatních jízdenek,
změna v bezplatné přepravě osob, doplňkový prodej u řidiče MHD, IDS
od 9. 12. 2007 - změna cen časových předplatních jízdenek MHD pro pásmo“D“
od 1. 1. 2008 - povinné průkazky pro děti od 10 do 15 let využívající zlevněné jednotlivé jízdenky,
od 1. 7. 2008 - přeprava jízdních kol v MHD.
od 14. 12. 2008- změna cen časových předplatních jízdenek MHD pro pásmo„D“
od 1. 5. 2010 - změna ZID – pro ZID platí samostatné SPP včetně tarifních podmínek
od 1. 7. 2011- změna – Čl. II. Pásmo B – změna hranice pásma, změna názvů
zastávek;
Pásmo C -změna názvů zastávek;
Čl. III odst. 1; odst. 1 b); odst. 2 - doplň text.
Čl. IV. odst. 1 – zrušen odst. d); odst. e) přejmenován na d); odst. 2.
doplněn odst. i)
Čl. VII – doplnění textu
Od 1. 1. 2012 změna cen jednotlivých a předplatních časových jízdenek
Od 1. 2. 2014 - Čl. II sjednocení tarifních pásem pro trolejbusové a autobusové linky MHD
Čl. IV. odst. 2. b) doplnění textu
Čl. VII – úprava spojům IDS Kudlov – Zlín
Od 1. 7. 2014 – Č. III odst. 1 - zavedení SMS jízdného
Od 19.01. 2016 - čl. II –změna hranice tar. Pásem. Čl. III podmínky poskytování slev průkazů „M“,
čl. VII změna rozsahu spojů IDS
Od 1.5.2017 č.IV odst 2 ch) –upřesnění přepravy jízdních kol jako spoluzavazadlo
Od 01.01. 2021 změny v souvislosti s novelizací vyhl. 175/2000, změny č. VII
od 1. 2. 2002
od 1. 5. 2002
od 1. 2. 2003
od 1. 4. 2003
od 1. 3. 2004
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