
V Z O R
N A Ř Í Z E N Í  … . . k r a j e

č.          /201x
ze dne………,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a 
železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných 
služeb podle jiného právního předpisu1.

Rada ….. kraje  usnesením č……ze dne  ……..    podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zmocnění daného ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s částí I. oddílem B položkou 
č. 2 výměru MF č. 01/201x ze dne …….., a za podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční 
dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozovaných v rámci integrovaných 
veřejných služeb podle jiného právního předpisu1.

Čl. 2
Základní druhy jízdného

1.  Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné 
(zvláštní) jízdné.

2.  Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
3.  Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši x % plného (obyčejného) jízdného 

uplatněného dopravcem se přepravují:
 děti od 6 let až do dovršení 15. roku,
 rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, 

umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva 
zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

4.  Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši x % plného (obyčejného) jízdného se 
přepravují žáci škol ve věku do 15 let. Toto jízdné se nepřiznává v linkách městské 
hromadné dopravy. Pro linky zařazené do integrované dopravy končící (začínající) na území 
města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do 
místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.

5.  Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši x % plného (obyčejného) jízdného se 
přepravují žáci a studenti škol denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let. 
Toto jízdné se nepřiznává v linkách městské hromadné dopravy. Pro linky zařazené do 
integrované dopravy končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto 
města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou 
dopravu.

1 § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
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6.  Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši x % plného (obyčejného) jízdného 

uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu karty sociálních systémů, která slouží 
jako průkaz ZTP anebo ZTP, resp. průkazu ZTP a ZTP/P2.

7.  Bezplatně se přepravují
 děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu 

dvou dětí do 6 let),
 průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes,
 popř. další skupiny osob nařízených krajem, resp. obcí.

8.  Pro jízdné podle bodu č. 4 a 5 pro vyžádání nároku, prokázání nároku a ověřování průkazů 
při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného pro žáky a studenty škol platí v případě 
železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy podmínky stanovené v příloze č. 5 
části IV. čl. 2.2 výměru MF č. 01/201x a v případě veřejné vnitrostátní silniční linkové 
osobní dopravy podmínky stanovené v příloze č. 6 části III. čl. 11 až 13 výměru MF č. 
01/201x obdobně.

Čl. 3
Určené podmínky

1. Maximální ceny podle tohoto nařízení platí pro všechny dopravce provozující veřejnou 
linkovou osobní vnitrostátní silniční dopravu a železniční osobní vnitrostátní dopravu 
provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu1 
v rámci Integrovaného dopravního systému …..kraje.

2. Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního 
předpisu3.

Čl. 4
Maximální ceny

1. Plné (základní) jízdné – jízdenky jednorázové……v Kč

2. Plné (základní) jízdné -  jízdenky předplatní……v Kč

3. Zlevněné (zvláštní) jízdné – jízdenky jednorázové…..v Kč

4. Zlevněné (zvláštní) jízdné – jízdenky předplatní……..v Kč

5. Časové jízdné a další druhy jízdného, resp. jízdné v závislosti na určených podmínkách 
stanovených krajem (čipová karta atd.)

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení ….kraje č.xx/xxxx ze dne xx.xx.xxxx, kterým se stanovují maximální 
ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní 
dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu1. 
(dispozitivní doporučení).

2 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
3 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem xx.xx.xxxx.

Jméno, příjmení, v.r.
hejtman

Jméno, příjmení v.r.
náměstek hejtmana

Nařízení bude publikováno v………………


