Kroměřížské technické služby, s.r.o

TARIFNÍ PODMÍNKY
Městské hromadné dopravy v Kroměříži platné od 1. srpna 2021
1. Základní ustanovení
Na základě usnesení Rady města Kroměříže ze dne 29. července 2021 jsou stanoveny tarifní
podmínky Městské hromadné dopravy v Kroměříži provozované Kroměřížskými technickými
službami, s.r.o. s platností od 1. srpna 2021 takto:
2. Jednotlivé jízdné

Základní jízdné
Zlevněné jízdné (od 6 do 18 let)
Zlevněné jízdné s ISIC kartou (od
18 do 26 let)

Při platbě čipovou
kartou P

Při platbě
bankovní kartou

8,- Kč
4,- Kč
4,- Kč

13,- Kč
6,- Kč
6,- Kč

Při platbě
v hotovosti
u řidiče
13,- Kč
6,- Kč
6,- Kč

Cestující od 15 let je povinen prokázat při nástupu do vozidla řidiči nárok na zlevněné jízdné.
Při placení jednotlivého jízdného v hotovosti nebo bankovní kartou je jízdenka platná jen pro
nastupovaný spoj, při platbě z elektronické peněženky - čipové karty, je možno do 25 minut od
odbavení v prvním spoji přestoupit bezplatně do jiného spoje. Cestující přiloží čipovou kartu ke
čtečce karet odbavovacího zařízení (dodržení limitu je kontrolováno automaticky v odbavovacím
zařízení).
3. Dovozné

Pes a každé zavazadlo větší
než 40x60x100 cm (i při
překroční jednoho
z rozměrů)

při platbě čipovou
kartou P

při platbě bankovní
kartou

při platbě
v hotovosti u
řidiče

4,-Kč

6,-Kč

6,- Kč

Pro přestup platí totéž co v předešlém odstavci.
4. Předplatní časové jízdné
30 denní občanská
30 denní zlevněná
90 denní občanská
90 denní zlevněná

Držitel karty typu
O
Ž, S, D
O
Ž, S, D

cena
250,- Kč
125,- Kč
630,- Kč
315,- Kč

Z elektronické peněženky na předplatní čipové kartě je možné hradit i dovozné a jízdné pro
spolucestujícího jako z karty typu P.

Nemá-li držitel předplatní čipové karty zaplaceno časové jízdné, ale má vložené prostředky v
elektronické peněžence, může hradit jednotlivé jízdné ve výši:
Držitel karty
cena
8,-Kč
O, D
4,- Kč
Ž - do 18 let
4,- Kč
S - po předložení ISIC karty
5. Bezplatná přeprava
- děti mladší 6 let
- držitelé zlaté plakety Jánského a vyšších stupňů ocenění s trvalým pobytem na území města
Kroměříž – držitelé karty typu V
- držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P i s invalidním vozíkem, včetně průvodce nebo psa
- přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení o odboji)
- držitelé průkazu PTP – vojenských táborů nucených prací
- držitelé průkazu Ústředního výboru Svazu bojovníků za svobodu – Český svaz bojovníků za
svobodu
- držitelé průkazu Konfederace politických vězňů
- držitelé průkazu Sdružení bývalých politických vězňů ČR
- držitelé průkazu Vojenského sdružení rehabilitovaných
- strážníci Městské policie Kroměříž v uniformě, včetně služebního psa
- dětský kočárek s dítětem
- invalidní vozík
- senioři od 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži s platnou čipovou kartou 70+ .
6. Přirážky
Přirážka za jízdu bez platné jízdenky

500,- Kč

7. Jednorázové poplatky
Zavedení do systému čipových karet, aktivační
poplatek
Změna druhu karty
Zablokování karty
Odblokování karty
Převod zůstatku el. peněženky nebo časové
jízdenky na novou kartu (při zničení, ztrátě
nebo odcizení karty)
Převod zůstatku el. peněženky na jinou kartu
nebo jeho vyplacení v hotovosti (na žádost
majitele karty)
Převod karty na jiného majitele
8. Odbavení cestujících

100,- Kč
30,- Kč
bezplatně
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

Cestující, který nemá čipovou kartu a nemá nárok na bezplatné jízdné, ihned při nástupu do
autobusu MHD zaplatí u řidiče základní jízdné.
Držitel čipové karty pro MHD Kroměříž, nebo bankovní karty, je povinen tuto kartu ihned po
nastoupení do autobusu MHD přiložit k čtecímu zařízení.
V případě karty typu P (elektronická peněženka) je po přiložení karty k odbavovacímu zařízení
automaticky odečtena cena základního jízdného a vydána jízdenka. Při požadavku na zlevněné
jízdné, provede cestující volbu na odbavovacím zařízení a přiloží kartu. Při požadavku vydání více
jízdenek nebo placení dovozného nahlásí požadavek řidiči.
V případě bankovní karty si cestující zvolí na odbavovacím zařízení typ jízdného, zvolí platbu
bankovní kartou a přiloží bankovní kartu k odbavovacímu zařízení, nebo svůj požadavek nahlásí
řidiči.
Držitelé karty typu O, Ž, S, D a 70+ pro předplatní časové jízdné ihned po nastoupení do autobusu
MHD přiloží kartu k čtecímu zařízení ke kontrole platnosti. Současně svou kartu ukáže řidiči ke
kontrole. Ten kontroluje správnost použití karty zejména podle fotografie.
Pokud má držitel karty typu O, Ž, S, D a 70+ navíc přidanou funkci elektronické peněženky je
oprávněn ji použít k zaplacení jízdného pro spolucestujícího či pro zaplacení dovozného.
Ostatní občané, kterým vznikl nárok na bezplatnou přepravu, předloží řidiči při nástupu do
autobusu ke kontrole příslušný průkaz, nebo přiloží ke čtecímu zařízení kartu typu V.
Cestující, který se nemůže na vyzvání oprávněného pracovníka, prokázat vlastní platnou jízdenkou
je povinen zaplatit základní jízdné nebo zlevněné jízdné a přirážku za jízdu bez platné jízdenky.

Typy karet:
Elektronická peněženka - čipová karta – P
Občanská karta – O
Žákovská karta – Ž
Studentská karta – S
Karta důchodce – D
Seniorská karta – 70+
Volná karta - V
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ředitel společnosti
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