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I.   
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. 
(dále jen „Tarif“) stanovuje sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony (ceny jízdného) při 
poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití včetně platnosti jízdních dokladů na všech 
linkách městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) Dopravního podniku města České Budějovice, 
a. s. (dále též jen „Dopravce“ nebo „DPMCB“).  
 
Podmínky přepravy vyhlášené Dopravcem, za kterých provozuje veřejnou silniční osobní a veřejnou 
drážní osobní dopravu na všech linkách MHD stanovují Smluvní přepravní podmínky městské 
hromadné dopravy Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. (dále jen „SPP“). 
 

 
II.  

TARIFNÍ ZÁSADY A POJMY PLATNÉ V PROVOZU MHD a IDS JK 
 

1. Tarif je přestupný u časové předplatní jízdenky i pro jednotlivou jízdenku s platností 60 minut, 24 
hodin, 168 hodin, rodinnou jízdenku SO, NE a státní svátek, hromadnou školní jízdenku a jízdenku 
v doplňkovém prodeji u řidiče 60 minut od označení jízdenky. 
 

2. Jízdné je cena za přepravu osoby včetně druhé snížené sazby DPH. 
 

3. Základní jízdné je jízdné pro cestující, kteří nemají nárok na zlevněné jízdné, bezplatnou přepravu 
nebo na přepravu za zvláštní cenu jízdného dle podmínek upravených tímto Tarifem. 

 
4. Zlevněné jízdné je druh jízdného stanoveného tímto Tarifem pro přepravu osob, které mají nárok 

na slevu ze základního jízdného. 
 

5. Jízdním dokladem se rozumí: 
 

5.1. Jednotlivá jízdenka je základním jízdním dokladem v tištěné podobě s dobou platnosti 
stanovenou tímto Tarifem, jež započíná vždy okamžikem od jejího označení při zahájení první 
jízdy za současného splnění podmínek stanovených v SPP. 
 

5.2. SMS jízdenka je jízdní doklad zakoupený z mobilního komunikačního zařízení prostřednictvím 
služby Premium SMS zprávy při aktivaci služby SMS u mobilního operátora. Doba platnosti SMS 
jízdenky je 60 minut, nebo 24 hodin a zahrnuje i dobu potřebnou k objednání a přijetí platné 
SMS jízdenky. Nástup do vozidla bez platné přijaté SMS jízdenky není možný. SMS jízdenku 
s dobou platnosti 60 minut lze využít jako dovozné. 

 
5.3. Sejf jízdenka je jízdní doklad zakoupený z mobilního komunikačního zařízení prostřednictvím 

aplikace Sejf. Doba platnosti Sejf jízdenky je 60 minut, 24 hodin, nebo 168 hodin a zahrnuje 
i dobu potřebnou k objednání a přijetí platné Sejf jízdenky. Nástup do vozidla bez platné 
zaplacené Sejf jízdenky není možný. Sejf jízdenku s dobou platnosti 60 minut lze využít jako 
dovozné. 

 
5.4. Časová předplatní jízdenka je jízdní doklad, který je složen z platné průkazky vydané Dopravcem 

a platného kupónu. Průkazka a kupón mohou být v tištěné podobě, ve formě elektronického 
záznamu zakoupeného pomocí aplikace Sejf nebo aplikace DPMCB či průkazky v tištěné podobě, 
k níž je připojen čip nesoucí elektronický záznam platného kupónu. Časová předplatní jízdenka se 
7denním a delším obdobím platnosti je nepřenosná a musí být opatřena jménem a příjmením, 
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fotografií a datem narození držitele, datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být 
shodné na průkazce i na kupónu.  

 
5.5. Časová předplatní Sejf jízdenka ve formě elektronického záznamu zakoupená pomocí aplikace 

Sejf slouží jako nosič časové předplatní jízdenky ve formě elektronického záznamu po zaplacení 
příslušné tarifní sazby ceny jízdného cestujícím. Je tvořena QR kódem s číslem Sejf peněženky, 
privátním klíčem, jehož veřejnou částí je zašifrovaná informace pro revizorskou aplikaci 
a obsahuje tyto údaje: identifikační údaje Dopravce, platnost, druh kupónu, identifikační číslo 
kupónu, datum a čas zakoupení kupónu, fotografii držitele, identifikační údaje držitele v rozsahu 
jméno, příjmení, titul a datum narození. 

 
5.6. Časová předplatní jízdenka aplikace DPMCB ve formě elektronického záznamu zakoupená 

pomocí aplikace DPMCB slouží jako nosič časové předplatní jízdenky ve formě elektronického 
záznamu po zaplacení příslušné tarifní sazby ceny jízdného cestujícím. Je tvořena ochranným 
prvkem v podobě šestimístného kódu, barevného čtverce a čísla. Barva čtverce a číslo jsou 
proměnlivé. Časová předplatní jízdenka aplikace DPMCB dále obsahuje identifikační údaje 
Dopravce, platnost, druh kupónu, identifikační číslo kupónu, fotografii držitele, identifikační 
údaje držitele v rozsahu jméno, příjmení, popř. titul.  

 
Časová předplatní jízdenka s elektronickým čipem s ukončeným vydáváním a prodejem za 
podmínek stanovených v Tarifu jízdného MHD platného do 31.03.2020, slouží jako nosič časové 
předplatní jízdenky, která je složena z průkazky v tištěné podobě, k níž je připojen čip nesoucí 
elektronický záznam platného kupónu po zaplacení příslušné tarifní sazby ceny jízdného 
cestujícím. Platnost elektronického čipu vázaného na platnost průkazky v tištěné podobě nelze 
od shora uvedeného data s ohledem na ukončení distribuce této kategorie časové předplatní 
jízdenky prodlužovat.  

 
5.7. Přenosná časová předplatní jízdenka je přenosná a musí být opatřena datem platnosti  

a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na kupónu, které mohou být vydány 
pouze v tištěné podobě.  

 
5.8. Jízdenka JIKORD plus je jednodenní jízdenka s přesahem platnosti do 03:00 hod následujícího 

dne v rozsahu přepravy stanovené tímto Tarifem a použitelností u smluvních dopravců, kteří 
akceptují jízdenku JIKORD plus. Seznam smluvních dopravců je uveden na webových stránkách 
www.dpmcb.cz a předprodejních místech Dopravce. Před započetím první jízdy je cestující 
povinen vyplnit datum využití jízdenky. Bez vyplnění data využití je jízdenka neplatná. 

 
5.9. Časová předplatní jízdenka IDS JK je jízdní doklad, jehož podmínky a použitelnost upravuje Tarif 

IDS JK, přičemž tento dokument podléhá zveřejnění ze strany Jihočeského kraje.    
 

6. Definice skupin cestujících: 
 

6.1. Dítě od 6 do 15 let věku včetně je pro tento Tarif osoba ode dne dosažení 6 let věku do dne, 
který předchází dni 16. narozenin. Začátek platnosti jízdního dokladu může být nejdříve ode dne 
6. narozenin a končí nejpozději dnem předcházejícím dni 16. narozenin. U jízdenky JIKORD plus je 
dítě od 6 let do dne, který předchází dni 15. narozenin. 
   

6.2. Žák základní a střední školy starší 16 let věku je pro tento Tarif osoba ode dne dosažení věku 16 
let a je-li žákem či studentem základní nebo střední školy podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, za splnění podmínek uvedených v § 11 až 14 zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní 
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sociální podpoře“), s výjimkou studenta trvale výdělečně činného podle § 10 zákona o státní 
sociální podpoře.  

 
6.3. Student vysoké školy do 26 let věku je pro tento Tarif osoba, která není starší věku 26 let a je 

studentem prezenčního studia vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, za 
splnění podmínek uvedených v § 11 až 14 zákona o státní sociální podpoře, s výjimkou studenta 
trvale výdělečně činného podle § 10 zákona o státní sociální podpoře.  

 
6.4. Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba) je pro tento Tarif osoba ode dne dosažení věku 16 let, 

která nespadá do žádné z kategorií osob vymezených v tomto Tarifu v bodech 6.1. až 6.3. 
a v bodech 6.5. až 6.10. U jízdenky JIKORD plus je dospělá osoba od dosažení 15 let věku.  

 
6.5. Důchodce do 65 let věku je pro tento Tarif osoba do dne dosažení věku  65 let a je poživatelem 

starobního či invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy.  

 
6.6. Osoba nad 65 let věku je pro tento Tarif osoba ode dne dosažení věku 65 let.  

 
6.7. Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství či osoba pobírající rodičovský příspěvek je pro 

tento Tarif osoba, která na základě rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení pobírá 
peněžitou pomoc v mateřství či osoba, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce 
pobírá rodičovský příspěvek.  

 
6.8. Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského je osoba, která je nositelem Zlaté 

plakety/medaile Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve.  
 

6.9. Účastník odboje a odporu proti komunismu je osoba, která měla v době nesvobody státní 
občanství Československé socialistické republiky nebo jejích právních předchůdců a dále i osoba, 
která byla československého státního občanství rozhodnutím státních orgánů v době nesvobody 
zbavena.  
 

6.10. Válečný veterán je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné 
službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo 
příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, anebo jako příslušník 
bezpečnostního sboru konal službu, dále státní občan České republiky, který jako zaměstnanec 
ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil plnil úkoly v místě 
ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné 
zahraniční misi a občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození 
v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 
Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního 
boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů.  

 
7. Definice dalších základních pojmů: 

 
7.1. Přesný čas, za tento se považuje vždy časový údaj uváděný Dopravcem. Kontrolní časové údaje 

jsou uváděny na vnitřním informačním tablu vozidla (zobrazovač času a pásma). Pro stanovení 
doby platnosti označovaných jednotlivých jízdenek je rozhodující čas vyznačený na takové 
jízdence. 
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V označovacím zařízení umístěném ve vozidle se na jednotlivé jízdence vyznačí tyto údaje dle dále 
uvedeného příkladu: 

203 Pol. Jih 01 12. IV .09 13.10 

Číslo vozu Zkrácený název 
zastávky 

Tarifní zóna Datum Čas 

 
7.2. Ručním zavazadlem se rozumí snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti 

lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a tato věc nemůže svou povahou 
poškodit cestujícího nebo vozidlo, s rozměry a za podmínek uvedených v SPP. 
 

7.3. Dovozné je cena za přepravu jednoho jízdního kola včetně druhé snížené sazby DPH.  
Pro přepravu jednoho jízdního kola se použije jednotlivá jízdenka v tištěné podobě pro osobu 
starší 16 let věku s dobou platnosti 60 minut, Sejf jízdenka ve stejné hodnotě nebo SMS jízdenka 
s dobou platnosti 60 minut v ceně 25 Kč. Bezplatně se přepravuje jedno jízdní kolo společně 
s držitelem platné časové předplatní jízdenky. Jízdní kola je povoleno přepravovat v měsících 
červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v sobotu, 
neděli nebo v státem uznaném svátku. Za dětská kola se dovozné neplatí. Za dětské kolo je 
považováno kolo srovnatelné svými rozměry s dětským odrážedlem, které výrazně nepřesahuje 
rozměry povoleného zavazadla uvedené v SPP. 
 

7.4. Doplňkový prodej je prodej jednotlivých jízdenek u řidiče. U řidiče MHD je zabezpečen pouze 
doplňkový prodej přestupní jízdenky s dobou platnosti 60 minut od označení. Při nákupu 
jízdenek u řidiče je cestující povinen platit mincemi nebo bankovkami v nejvyšší nominální 
hodnotě 200 Kč. 

 
7.5. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (dále jen „IDS JK“) je systém zajišťování 

dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních 
přepravních podmínek IDS JK (dále jen „SPP IDS JK“) a Tarifu IDS JK. Tarif IDS JK stanovuje výši 
jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových 
linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému IDS JK, v městské hromadné 
dopravě měst zapojených v systému IDS JK provozované formou integrovaného dopravního 
systému, ve vlacích zapojených do systému IDS JK. V IDS JK je akceptována pouze časová 
předplatní jízdenka DPMCB, kdy průkazka i kupón jsou v tištěné podobě. Elektronický záznam 
platného kupónu na čipu, časová předplatní Sejf jízdenka a časová předplatní jízdenka aplikace 
DPMCB nejsou v IDS JK akceptovány. V rámci IDS JK je časová předplatní jízdenka vydaná 
Dopravcem uznávána pouze v zóně 100. SPP IDS JK, Tarif IDS JK a seznamy tarifních zón, 
zapojených obcí a dopravců a linek zapojených do IDS JK jsou uvedeny v přílohách Tarifu IDS JK, 
přičemž tyto dokumenty podléhají zveřejnění ze strany Jihočeského kraje. 

 
 

III.  
CENA A POUŽITELNOST JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

 
1. Jednotlivé jízdenky 

 

 
Doba platnosti  

Piktogram 
 

Přestupnost 

Cena jízdného 

Základní 
/plnocenná/ 

Zlevněné 

60 minut 
 
 
 

 

Přestupní 16 Kč 7 Kč 
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24 hodin 

 

Přestupní 50 Kč 20 Kč 

60 minut – prodej u řidiče 

 

Přestupní 25 Kč 10 Kč 

168 hodin 
 

Přestupní 190 Kč -- 

Hromadná školní jízdenka s platností 5 hodin  
pro až 30 dětí do 15 let věku včetně  

a 2 dospělé osoby jako doprovod 
 Přestupní 200 Kč -- 

Rodinná jízdenka SO, NE, státní svátek  
pro až 2 dospělé osoby  

a 3 děti ve věku od 6 do 15 let včetně 
 Přestupní 100 Kč -- 

Jízdenka JIKORD plus platí jeden den s časovým 
přesahem do 03:00 hod následujícího dne. 

V pracovní dny pro 1 osobu starší 15 let věku   
a 1 dítě do 15 let věku. V SO, NE, ve státem 

uznaném svátku a v pracovní dny v období letních 
prázdnin (od 01.07. do 31.08.)  platí pro  

2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku 
 

 
-- 

Přestupní 250 Kč -- 

Dovozné 
 

Přestupní 16 Kč -- 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Označenou jednotlivou jízdenku v tištěné podobě nesmí držitel ve vozidle MHD nebo v okamžiku 
výstupu z vozidla předat jiné osobě, která se v daném vozidle přepravuje, tato jízdenka je nepřenosná. 
Jednotlivou jízdenku v tištěné podobě není možné dodatečně předkládat ke kontrole. Jednotlivou 
jízdenku nelze použít v IDS JK,  výjimkou je jízdenka JIKORD plus. Podmínky, za kterých je jednotlivá 
jízdenka neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu a v SPP. 
 
Základní jízdné je jízdné pro cestující, kteří nemají nárok na zlevněné jízdné, bezplatnou přepravu 
nebo na přepravu za zvláštní cenu jízdného: 

- osoba starší 16 let věku, 
- důchodce do 65 let věku, 
- žák základní a střední školy starší 16 let věku, 
- student vysoké školy do 26 let věku, 
- osoba dle čl. II. bodu 6.6. až 6.10. tohoto Tarifu, pokud nemá vystavený kupón s nárokem na 

přepravu za zvláštní cenu jízdného. 
 
Zlevněné jízdné je jízdné pro osoby, které mají nárok na slevu ze základního jízdného: 

- dítě od 6 do 15 let věku včetně dle čl. II. bodu 6.1. tohoto Tarifu, pokud nemá vystavený 
kupón s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného. 

 
Dovozné je cena za přepravu jízdního kola. Jako dovozné se použije jízdenka pro osobu starší 16 let 
věku. 
 
Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (státní svátek). 
Platnost jízdenky je od 00:00 hod SO či státního svátku do 24:00 hod (NE) nebo konce státního svátku. 
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Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento státní 
svátek. Tato jízdenka je platná pro až 2 dospělé osoby a 3 děti ve věku od 6 do 15 let věku včetně. 
 
Hromadná školní jízdenka je platná pro až 30 dětí do 15 let věku včetně a dvě dospělé osoby jako 
doprovod po dobu 5 hodin od označení jízdenky. 
 
Jízdenka JIKORD plus je jednodenní jízdenka v tištěné podobě s přesahem do 03:00 hod následujícího 
dne. V pracovní dny platí pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V sobotu, neděli, ve 
státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01.07. do 31.08.) platí pro 2 
osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. Před prvním nástupem do vozidla je cestující povinen 
vyplnit den jejího využití. 
 
2. Jednotlivé jízdenky elektronické 

 
2.1. SMS jízdenka 

 

Doba platnosti Přestupnost 
Cena jízdného 

Základní  

60 minut Přestupní 25 Kč 

24 hodin Přestupní 70 Kč 

Jako dovozné je možné využít SMS jízdenku s platností 60 minut Přestupní 25 Kč 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Doba platnosti SMS jízdenky je 60 minut a 24 hodin v rozsahu časů stanovených v SMS jízdence, je 
přestupní a platí na všech linkách provozovaných Dopravcem. Použitelnost SMS jízdenky se řídí 
ustanoveními tohoto Tarifu. SMS jízdenku nelze použít v IDS JK. Podmínky, za kterých je SMS jízdenka 
neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu a v SPP. 
 
Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „Premium SMS“  
u mobilního operátora. Daňový doklad SMS jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své 
potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz. 
 
Postup při nákupu SMS jízdenky s dobou platnosti 60 minut: 

- do mobilního komunikačního zařízení napíše cestující zprávu s textem: BUD 
- text cestující odešle jako objednávku jízdenky na telefonní číslo: 90206 
- do 2 minut cestující obdrží SMS jízdenku ve formě SMS zprávy 
- na displeji mobilního komunikačního zařízení se zobrazí SMS jízdenka: 

Vzor: 
DPMCB, a.s. 
SMS jízdenka plnocenná 
Přestupní 25 Kč 
Platnost: 
Od: datum (ddmmrr) čas hod/min 
Do: datum (ddmmrr) čas hod/min 
HASH kód (kontrolní kód) 

 
Postup při nákupu SMS jízdenky s dobou platnosti 24 hodin:      

- do mobilního komunikačního zařízení napíše cestující zprávu s textem: BUD24 
- text cestující odešle jako objednávku jízdenky na telefonní číslo: 90206 
- do 2 minut cestující obdrží SMS jízdenku ve formě SMS zprávy 
- na displeji mobilního komunikačního zařízení se zobrazí SMS jízdenka: 

 

http://www.jizdenka.cb-mobil.cz/
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Vzor: 
DPMCB, a.s. 
SMS jízdenka plnocenná 
Přestupní 70 Kč 
Platnost: 
Od: datum (ddmmrr)  čas hod/min 
Do: datum (ddmmrr)  čas hod/min 
HASH kód (kontrolní kód) 

 
V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního komunikačního zařízení 
(pro více osob nebo jako dovozné), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet 
stejný počet SMS jízdenek. 
 
V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat její duplikát za poplatek 3 Kč za jednu 
SMS jízdenku.  
 
Postup pro zaslání duplikátu již zakoupené SMS jízdenky: 

- do mobilního komunikačního zařízení napíše cestující zprávu s textem: v případě duplikátu 
SMS jízdenky s dobou platnosti 60 minut - BUD a v případě duplikátu SMS jízdenky s dobou 
platnosti 24 hodin - BUD24  

- a odešle na telefonní číslo: 9000603 
- do 2 minut cestující obdrží duplikát poslední objednané SMS jízdenky  

 
2.2.  Sejf jízdenka  

 

 
Doba platnosti 

 
Přestupnost 

Cena jízdného 

Základní Zlevněná 

60 minut 
 

Přestupní 16 Kč 7 Kč 

24 hodin Přestupní 50 Kč 20 Kč 

168 hodin Přestupní 190 Kč 190 Kč 

Jako dovozné je možné využít Sejf 
jízdenku s dobou platnosti 60 minut 

Přestupní 16 Kč -- 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Doba platnosti Sejf jízdenky je 60 minut, 24 hodin, 168 hodin v rozsahu časů stanovených Sejf 
jízdenkou. Jízdenka je přestupní a platí na všech linkách provozovaných Dopravcem. Sejf jízdenku 
nelze použít v IDS JK. Podmínky, za kterých je Sejf jízdenka neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu 
a v SPP. 
  
Základní podmínkou pro nákup Sejf jízdenky je aktivace aplikace Sejf v mobilním komunikačním 
zařízení. Daňový doklad Sejf jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle 
pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz. 
 
Postup při nákupu Sejf jízdenky: 

- v mobilním komunikačním zařízení si cestující objedná Sejf jízdenku 
- cestující odešle objednávku jízdenky v aplikaci Sejf 
- do 2 minut cestující obdrží Sejf jízdenku  



9 

 

- na displeji mobilního komunikačního zařízení se zobrazí Sejf jízdenka: 

Vzor: 

 
 
V případě, že cestující hodlá zakoupit více Sejf jízdenek z jednoho mobilního komunikačního zařízení 
(pro více osob nebo jako dovozné), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet 
stejný počet Sejf jízdenek. 

 
3. Časové předplatní jízdenky 
  
3.1. Základní ustanovení 

 
Časová předplatní jízdenka je složena z platné průkazky vydané Dopravcem a platného kupónu. 
Průkazka a kupón mohou být v tištěné podobě, ve formě elektronického záznamu zakoupeného 
pomocí aplikace Sejf nebo aplikace DPMCB či průkazky v tištěné podobě, k níž je připojen čip nesoucí 
elektronický záznam platného kupónu.   
 
Doba platnosti průkazky v tištěné podobě vydané Dopravcem je 5 let ode dne vystavení. Pro cestující 
nad 65 let věku je průkazka v tištěné podobě vydávána s platností na dobu neurčitou. 
 
V IDS JK je akceptována pouze časová předplatní jízdenka, kdy průkazka i kupón jsou v tištěné 
podobě. Elektronický záznam platného kupónu na čipu, časová předplatní Sejf jízdenka či časová 
předplatní jízdenka aplikace DPMCB nejsou v IDS JK akceptovány. V rámci IDS JK je časová předplatní 
jízdenka vydaná Dopravcem uznávána pouze v zóně 100. 
 
Průkazky vydávané Dopravcem jsou spojeny s úhradou těchto administrativních poplatků:  
 

Cena průkazky v tištěné podobě 25 Kč 

Cena plastikového pouzdra 5 Kč 

Cena fotografie (35 x 45 mm) 30 Kč 

 
3.2. Časová předplatní jízdenka   

 

Doba platnosti 
Cena jízdného 

Základní jízdné 
/občanské/ 

Zlevněné jízdné 

 Osoba starší 16 let věku 
(dospělá osoba) 

Žák základní a střední 
školy starší 16 let věku 
a student vysoké školy 

do 26 let věku 

Důchodce do 65 let 
věku 

 

7denní 115 Kč 57 Kč 65 Kč 

15denní 215 Kč 107 Kč 120 Kč 

30denní 380 Kč 190 Kč 200 Kč 



10 

 

90denní 1 020 Kč 510 Kč 510 Kč 

180denní 1 900 Kč -- -- 

Roční 3 630 Kč -- -- 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Časová předplatní jízdenka je nepřenosná a vydává se na základě předloženého: 

- dokladu totožnosti v případě osoby starší 16 let věku (dospělá osoba), 
- potvrzení o studiu či studentského průkazu v případě žáka základní a střední školy staršího             

16 let věku a studenta vysoké školy do 26 let věku, 
- dokladu totožnosti a „rozhodnutí“ příslušného orgánu státní správy o přiznání starobního 

důchodu nebo přiznání invalidity III. stupně (dříve plného invalidního důchodu).  K získání 
nároku při pobírání invalidního důchodu je cestující povinen předložit „rozhodnutí“, které 
není starší 2 měsíců. Potvrzení je nutné předložit vždy do 31. 12. pro získání nároku na další 
kalendářní rok. Při předložení potvrzení v průběhu kalendářního roku má toto potvrzení 
platnost pouze do 31. 12. příslušného roku. K získání nároku při pobírání starobního důchodu 
je možné předložit potvrzení České pošty, s. p. nebo banky v případě, že je starobní důchod 
poukazován na účet. Potvrzení o přiznání starobního důchodu se předkládá pouze jednou. 
Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení 
o pobírání důchodu v českém jazyce.  
 

Podmínky, za kterých je časová předplatní jízdenka neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu a v SPP. 
 
3.3. Časová předplatní jízdenka pro kategorii osob přepravovaných za zvláštní cenu jízdného 
 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Zvláštní cena jízdného je poskytována vyjmenovaným kategoriím cestujících za splnění podmínek 
stanovených tímto Tarifem. Zvláštní cena jízdného je stanovena pro tyto kategorie cestujících: 

- dítě od 6 do 15 let věku včetně, 
- osoba nad 65 let věku, 
- osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoba pobírající rodičovský příspěvek, 
- držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského, 
- účastník odboje a odporu proti komunismu, 
- válečný veterán. 

 
Bez doložení nároku na přepravu za zvláštní cenu jízdného tento nárok nevzniká. Pokud cestující z této 
kategorie osob nemá Dopravcem vystavenou průkazku a platný kupón s nárokem na přepravu za 
zvláštní cenu jízdného, je povinen uhradit jízdné dle tohoto Tarifu a mít u sebe platný jízdní doklad. 

Kategorie osob přepravovaných za zvláštní cenu 
jízdného 

Doba platnosti 
Zvláštní cena 

jízdného 

Dítě od 6 do 15 let věku včetně  Roční 200 Kč 

Osoba nad 65 let věku Roční 10 Kč 

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství  
a osoba pobírající rodičovský příspěvek Roční 50 Kč 

Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského Roční 200 Kč 

Účastník odboje a odporu proti komunismu Roční 200 Kč 

Válečný veterán Roční 200 Kč 
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Jízdní doklad je nepřenosný, kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození 
se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad, a to za podmínek stanovených tímto Tarifem. Není 
možné provést ani zpětný výkup kupónu.  
 
Kupón pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoby pobírající rodičovský příspěvek lze 
vystavit pouze v tištěné podobě a v aplikaci DPMCB. Kupón ve formě elektronického záznamu 
zakoupeného pomocí aplikace Sejf či ve formě elektronického záznamu na čipu není možné vystavit. 
 
Podmínky, za kterých je časová předplatní jízdenka pro dotčené kategorie osob přepravovaných za 
zvláštní cenu jízdného neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu a v SPP. 
 
Dítě od 6 do 15 let věku včetně  
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum 
narození. Doložení požadovaných údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou 
fotokopií), občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte, nebo i občanským průkazem 
(cestovním pasem) žadatele, je-li v něm dítě zapsané.  
 
Osoba nad 65 let věku 
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Začátek platnosti kupónu 
může být nejdříve ode dne 65. narozenin.  
 
Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoba pobírající rodičovský příspěvek 
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a potvrzení příslušného 
orgánu státní správy o pobírání peněžité pomoci v mateřství či pobíraní rodičovského příspěvku, které 
není starší 2 měsíců. Osoby ve služebním poměru ozbrojených složek předkládají potvrzení o pobírání 
peněžité pomoci v mateřství přímo od zaměstnavatele. Kupón se vydává na dobu jednoho roku a při 
jeho prodlužování je žadatel povinen předložit potvrzení příslušného orgánu státní správy 
o pokračování pobírání příspěvku, které není starší 2 měsíců.  
Kupóny pro tyto osoby vydané s uhrazeným administrativním poplatkem za vystavení kupónu ve výši 
200 Kč za podmínek stanovených v Tarifu jízdného MHD platného do 31.03.2020 zůstávají nadále 
v platnosti a budou za těchto předchozích podmínek prodlužovány bez další úhrady do doby, po 
kterou bude Dopravci řádně doloženo, že je příspěvek těmito osobami pobírán.  
 
Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského 
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté 
Janského plakety/medaile Českého červeného kříže či potvrzení Českého červeného kříže o udělení 
Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského.  

 
Účastník odboje a odporu proti komunismu 
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a osvědčení účastníka 
odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vydává 
Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.  

 
Válečný veterán 
K vydání průkazky a kupónu je žadatel povinen předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz 
válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě 
žádosti občana.  
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3.4. Přenosná časová předplatní jízdenka 
 

Doba platnosti Cena jízdného 

Roční 4 360 Kč 

 
Použitelnost jízdního dokladu: 
Jízdenka je přenosná.  
Podmínky, za kterých je přenosná časová předplatní jízdenka neplatná, jsou stanoveny v tomto Tarifu 
a v SPP. 
 
3.5. Časová předplatní jízdenka IDS vydaná dopravci zapojenými v systému IDS JK pro zónu 100. 
 
Podrobnosti, podmínky a použitelnost jízdního dokladu upravuje Tarif IDS JK, přičemž tento dokument 
podléhá zveřejnění ze strany Jihočeského kraje. 

 
IV.  

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A VĚCÍ 
 
1. Bezplatně se přepravují: 

 
1.1. dítě do 6 let věku, jímž se rozumí osoba ode dne narození do dne, který předchází  

dni 6. narozenin, 
1.2. držitel průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, který je držitelem označen jako pes nebo 

průvodce doprovázející držitele průkazu, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně 
invalidního vozíku dle zvláštního právního předpisu. Pozdější označení doprovodu je neplatné. 
Bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení může využívat pouze držitel průkazu vystaveného 
příslušným orgánem České republiky dle zvláštního právního předpisu, 

1.3. občan uvedený v § 29 zákona č.  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a držitel průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů 
ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP,  

1.4. držitel zvláštního jízdního dokladu vydaného Dopravcem a v případech vyhlášených Dopravcem, 
1.5. strážník Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji, 
1.6. pracovník vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD, 
1.7. jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,  
1.8. dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené v SPP, 
1.9. všichni cestující přepravovaní na spojích linky 23 na trase náměstí Přemysla Otakara II. – 

Parkoviště Jírovcova a zpět. 
 

2. Osoby uvedené v bodech 1.2. a 1.3. se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu 
vydaného k tomuto oprávněným subjektem. Osoby uvedené v bodě 1.4. se bezplatně přepravují 
po předložení platného průkazu vydaného Dopravcem nebo s jiným označením v případech 
vyhlášených Dopravcem. Osoby uvedené v bodech 1.5. a 1.6. se prokazují služebním průkazem 
nebo odznakem. 

V.  
PLATNOST JÍZDNÍCH DOKLADŮ 

 
1. Platným jízdním dokladem se rozumí: 

 
1.1. Jednotlivá jízdenka v tištěné podobě pro jízdu v autobusech a trolejbusech MHD, pokud je 

označena v kterémkoli označovacím strojku toho vozidla dle pokynů uvedených v SPP, v němž 
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cestující zahájil přepravu. Jízdenka se označuje ve směru šipky lícem nahoru, tisk z označovače 
musí být umístěn v poli s reagenční vrstvou a musí se zbarvit červeno-černě. Jiné označení 
jízdenky není správné. Platnou jízdenkou je pouze ta jízdenka, jejíž zřetelně vyznačený čas 
označení nepřesáhne dobu platnosti této použité jednotlivé jízdenky v tištěné podobě. Pro 
stanovení doby platnosti jednotlivé jízdenky v tištěné podobě bez využití přestupu ze strany 
cestujícího je rozhodující jízdní doba uvedená v zastávkovém jízdním řádu. Pro stanovení doby 
platnosti jednotlivé jízdenky v tištěné podobě s využitím přestupu ze strany cestujícího je 
rozhodující čas uvedený na označené jízdence. Po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z 
vozidla musí mít cestující takto označenou jízdenku u sebe. Při přestupu se jednotlivá jízdenka 
v tištěné podobě přestupní již neoznačuje. Kombinace jízdenek pro jednotlivou jízdu není 
povolena. Jízdenka se označuje okamžitě /neprodleně/ při nástupu do vozidla. Jízdenka JIKORD 
plus je platná po vyplnění data využití této jízdenky. Datum musí být vyplněn před prvním 
nástupem do vozidla. 
 

1.2. Jednotlivá jízdenka elektronická pro jízdu v autobusech a trolejbusech MHD je platným jízdním 
dokladem, splňuje-li všechny předepsané náležitosti uvedené v tomto Tarifu. Platnou jízdenkou 
je pouze ta jízdenka, jejíž zřetelně uvedený čas vydání nepřesáhne dobu platnosti této 
elektronické jízdenky. Cestující nesmí nastoupit do vozidla MHD bez platné přijaté SMS jízdenky/ 
bez platné zaplacené Sejf jízdenky.  Po celou dobu přepravy a rovněž i v okamžiku vystoupení 
z vozidla musí mít cestující mobilní komunikační zařízení s přijatou jednotlivou elektronickou 
jízdenkou u sebe. 

 
1.3. Časová předplatní jízdenka 

- časová předplatní jízdenka v tištěné podobě a přenosná časová předplatní jízdenka pro jízdu  
v autobusech a trolejbusech MHD, tj. vždy společně průkazka s kupónem, je platným jízdním 
dokladem, má-li všechny předepsané náležitosti, odpovídá-li vzorům Dopravce, jsou-li 
všechny její údaje čitelné, správně a úplně vypsané.  Časová předplatní jízdenka v tištěné 
podobě a přenosná časová předplatní jízdenka je platným jízdním dokladem, pokud kupón má 
shodné číslo s průkazkou, odpovídá datum a souhlasí cenový údaj s typem kupónu, lze-li 
jednoznačně zjistit předepsaná data na průkazce i kupónu a jestliže nebyly činěny 
neoprávněné zásahy do průkazky nebo kupónu, které by změnily původní údaje. Časová 
předplatní jízdenka v tištěné podobě a přenosná časová předplatní jízdenka opravňuje 
držitele k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu, 

- časová předplatní jízdenka pro jízdu v autobusech a trolejbusech MHD, která je složena 
z průkazky v tištěné podobě, k níž je připojen čip nesoucí elektronický záznam platného 
kupónu, je rovnocenná časové předplatní jízdence v tištěné podobě a opravňuje držitele 
k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu, 

- časová předplatní Sejf jízdenka a časová předplatní jízdenka aplikace DPMCB  
pro jízdu v autobusech a trolejbusech MHD je rovnocenná časové předplatní jízdence 
v tištěné podobě a opravňuje držitele k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve 
vymezeném rozsahu. 

 
1.4. Platná průkazka vydaná Dopravcem v tištěné podobě musí obsahovat název Dopravce, dobu 

platnosti, čárový kód a číslo průkazky, jméno, příjmení, datum narození a fotografii (35 x 45 mm) 
držitele. Výjimku tvoří průkazka vydaná Dopravcem v tištěné podobě pro cestující nad 65 let 
věku, která je vydávána s platností na dobu neurčitou a neobsahuje tedy dobu platnosti a dále 
časová předplatní jízdenka přenosná, která neobsahuje jméno, příjmení, datum narození 
a fotografii. 
 

1.5. Platný kupón v tištěné podobě obsahuje název Dopravce, druh kupónu, číslo kupónu, dobu 
platnosti, cenu, datum a čas nákupu.  
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1.6. Začátek platnosti časové předplatní jízdenky v tištěné podobě se 7denní a delší dobou platnosti 
je vyznačen na kupónu, přičemž pro počátek platnosti je rozhodující datum a čas vyznačený 
Dopravcem na kupónu. Konec platnosti časové předplatní jízdenky v tištěné podobě je vyznačen 
na kupónu, platnost končí v uvedený den ve 24:00 hod.  

 
1.7. Začátek platnosti časové předplatní Sejf jízdenky je posunut o 15 minut po jejím zakoupení. 

Platnost časové předplatní Sejf jízdenky končí ve 24:00 hod, a to v uvedený den konce rozsahu 
doby platnosti kupónu.  

 
1.8. V případě zakoupení časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB s volbou počátku platnosti v den 

jejího zakoupení, je začátek platnosti jízdního dokladu posunut o 30 minut po jeho zakoupení. 
Platnost časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB končí ve 24:00 hod, a to v uvedený den 
konce rozsahu doby platnosti kupónu.  

 
1.9. Začátek platnosti časové předplatní jízdenky, která je složena z průkazky v tištěné podobě, k níž je 

připojen čip nesoucí elektronický záznam platného kupónu, je uveden v aktivačním emailu 
zaslaném cestujícímu po aktivaci kupónu. Platnost končí v uvedený den v aktivačním emailu, a to 
ve 24:00 hod.  

 
2. Neplatným jízdním dokladem se rozumí: 

 
2.1. Jednotlivá jízdenka v tištěné podobě je zejména neplatná, vykazuje-li známky opakovaného 

označení (použití), nedovolených úprav, údaje jsou nečitelné, jízdenka je zcela neoznačena nebo 
uplynula-li doba její platnosti. Kombinace jízdenek pro jednotlivou jízdu není povolena. Při 
přestupu se jízdenka již neoznačuje. U přestupních jízdenek se do doby platnosti započítává i 
doba přerušení jízdy. Tato jízdenka je dále neplatná, jestliže cestující nedodržel podmínky 
stanovené pro její použití Tarifem nebo SPP. 
 

2.2. Jednotlivá jízdenka elektronická je zejména neplatná, jestliže: 
- nenastala nebo uplynula doba její platnosti, 
- nebyla zaslána smluvním provozovatelem služby, 
- byla jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposlána, 
- nelze z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost, 
- odeslal cestující objednávku jednotlivé jízdenky elektronické placené mobilním komunikačním 

zařízením v době výkonu přepravní kontroly, 
- cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Tarifem nebo SPP, 
- není jednotlivá jízdenka elektronická při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu 

nalezena. 
 

2.3. Časová předplatní jízdenka je zejména neplatná, jestliže: 
- nemá všechny předepsané náležitosti, neodpovídá vzorům Dopravce, 
- kupón nemá shodné číslo s průkazkou, neodpovídá datum a nesouhlasí cenový údaj s typem 

kupónu, nelze jednoznačně zjistit předepsaná data na průkazce i kupónu, 
- údaje jsou nečitelné, neodpovídají skutečnosti (jsou nesprávné) nebo jsou neúplné; 
- vykazuje známky nedovolených úprav, 
- uplynula doba její platnosti, 
- je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití, 
- je použita neoprávněnou osobou, 
- je používána bez vyžadované fotografie, 
- nejde o originál. 
 

2.4. Časová předplatní Sejf jízdenka je zejména neplatná, jestliže: 
- nebyla platná v době kontroly, 
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- nebyla vystavena přímo provozovatelem aplikace Sejf, 
- nelze z příčin na straně cestujícího nebo jeho mobilního komunikačního zařízení ověřit její 

platnost, 
- zobrazená fotografie cestujícího nebo osobní údaje neodpovídají kontrolované osobě, 
- není na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole nalezena, 
- po načtení QR kódu není kupón nalezen, 
- kupón je podbarvený červenou barvou, 
- cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Tarifem nebo SPP. 

 
2.5. Časová předplatní jízdenka aplikace DPMCB je zejména neplatná, jestliže: 

- nebyla platná v době kontroly, 
- nebyla vystavena přímo provozovatelem aplikace DPMCB, 
- nelze z příčin na straně cestujícího nebo jeho mobilního komunikačního zařízení ověřit její 

platnost, 
- zobrazená fotografie cestujícího nebo osobní údaje neodpovídají kontrolované osobě, 
- ochranný prvek v podobě předepsaného kódu a barevného značení neodpovídá platnému 

jízdnímu dokladu v době kontroly a kontrolované osobě, 
- není označena příznakem „PLATNÝ“, 
- cestující nedodržel podmínky stanovené pro její použití Tarifem nebo SPP. 

 
Časová předplatní jízdenka, která je složena z průkazky v tištěné podobě, k níž je připojen čip 
nesoucí elektronický záznam platného kupónu s ukončeným vydáváním a prodejem ke dni 
účinnosti SPP, je zejména neplatná jestliže:  
- nelze platnost elektronického záznamu kupónu na čipu zkontrolovat prostřednictvím k tomu 

určeného technického zařízení. 
 

2.6. Za ztracenou, odcizenou a poškozenou časovou předplatní jízdenku v tištěné podobě se náhrada 
neposkytuje. Cestující má však možnost písemně požádat o vydání duplikátu jízdního dokladu 
v tištěné podobě, jehož vydání je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 75 Kč a částkou 
za cenu průkazky, pouzdra či fotografie. Žádost o vydání duplikátu časové předplatní jízdenky se 
podává v Zákaznickém centru Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., Novohradská 
738/40, 370 01 České Budějovice. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti držitele jízdního 
dokladu, popř. jeho zákonného zástupce. Tyto údaje je žadatel o vydání duplikátu jízdního 
dokladu povinen prokázat hodnověrným a nezaměnitelným způsobem, a to osobním dokladem 
cestujícího vydaným příslušným správním orgánem. Duplikát jízdního dokladu je možné vystavit 
pouze jednou v kalendářním roce. Vydání duplikátu jízdního dokladu není možné provést                     
u osoby, vůči které má Dopravce pohledávku za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo 
pohledávku za jiné uskutečněné plnění. Duplikát jízdního dokladu pro cestující dle čl. II. bodu 
6.1., 6.6. až 6.10. tohoto Tarifu se nevystavuje. V případě ztráty nebo poškození se vystavuje 
jízdní doklad nový a je zpoplatněn částkou za cenu průkazky a pouzdra či fotografie a za 
vystavení.  Duplikát přenosné časové předplatní jízdenky není možné vystavit. 
 

2.7. Jízdní doklad je cestující povinen uložit tak, aby bylo zabráněno jeho poškození vlivem znečištění, 
vlhkého prostředí, slunečních paprsků, mastnoty, saponátů, pracích prostředků, anebo jiným, 
obdobně nepříznivě působícím vlivům, nebo vlivům působícím negativně na informace uložené 
na elektronickém čipu. 

 
2.8. Dopravce může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele od cestujícího za stanovený 

manipulační poplatek zpětně vykoupit nevyužitý nebo částečně využitý kupón v tištěné podobě 
či kupón ve formě elektronického záznamu na čipu vydané s platností min. 30 dnů, a to na 
základě písemné žádosti držitele. Tato žádost musí být podána před ukončením platnosti 
uvedeného kupónu. Dopravce si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost důvodu ke zpětnému 
vykoupení kupónu. Rozhodnutí Dopravce je konečné. Na zpětné vykoupení kupónu není právní 
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nárok.  Manipulační poplatek za výkup kupónu činí 10 % nákladů z vrácené částky. Zpětný výkup 
nevyužitého nebo částečně využitého kupónu není možné provést u osoby, vůči které má 
Dopravce pohledávku za jízdu bez platného jízdního dokladu, nebo pohledávku za jiné 
uskutečněné plnění. Zpětný výkup není možné provést u kupónu pro osoby dle čl. II. bodu 6.1., 
6.6. až 6.10. tohoto Tarifu. Časovou předplatní Sejf jízdenku a časovou předplatní jízdenku 
aplikace DPMCB není možné zpětně vykoupit. 
 

Vzorec pro výpočet zpětného výkupu: 

celková částka 
--------------------------  x počet neprojetých dnů – 10 % nákladů = vrácená částka 
počet dnů na kupón 
 

VI.  
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 
1. Vztahy vznikající při provozování MHD mezi Dopravcem a cestujícími se řídí tímto Tarifem a SPP, 

SPP IDS JK, Tarifem IDS JK, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 
osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Ochrana osobních údajů:  

Svou informační povinnost vůči cestujícím ve smyslu příslušných ustanovení GDPR, tj. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, jež souvisí se 
zpracováním osobních údajů cestujících plní Dopravce prostřednictvím zvláštního dokumentu a 
informací zveřejněných na www.dpmcb.cz. 
 

3. Jednotlivé jízdenky v tištěné podobě, časové předplatní jízdenky v tištěné podobě a průkazky  
v tištěné podobě, k nimž je připojen čip nesoucí elektronický záznam platného kupónu, se 
prodávají v předprodejní síti Dopravce. Jednotlivé jízdenky v tištěné podobě se dále prodávají  
u smluvních prodejců a v prodejních automatech Dopravce.  U řidiče lze zakoupit pouze 
jednotlivé jízdenky v tištěné podobě za podmínek stanovených tímto Tarifem. 

 
4. Je-li to nutné pro ověření platnosti jízdního dokladu, případně nároku na zlevněné jízdné, 

přepravu za zvláštní cenu jízdného či bezplatnou přepravu, je cestující povinen na výzvu 
oprávněného pracovníka Dopravce, popř. za podmínek stanovených Dopravcem, doložit 
skutečnosti pro takové ověření nezbytné. 

 
5. Prodej kupónů je umožněn po předložení příslušné průkazky nebo čísla časové předplatní 

jízdenky, popř. dalších dokladů stanovených tímto Tarifem. Datum, od kdy bude kupón platit, si 
stanovuje cestující při nákupu sám dle potřeby, u osob dle čl. II. bodu 6.1., 6.6. až 6.10. tohoto 
Tarifu nesmí být překročen počátek či konec nároku na přepravu za zvláštní cenu jízdného. 
V případě, že datum začátku platnosti kupónu bude po datu platnosti nového Tarifu, je cestující 
povinen zaplatit cenu kupónu dle nového Tarifu a Dopravce může zkrátit dobu prodeje pro 
zakoupení kupónu platného před změnou Tarifu. Při změně Tarifu končí platnost jednotlivých 
jízdenek v tištěné podobě platných před změnou Tarifu a již neplatné jednotlivé jízdenky v tištěné 
podobě lze vyměňovat s doplatkem po dobu 6 měsíců od změny Tarifu v zákaznickém centru a na 
předprodejních místech Dopravce.  

 
6. Průkazka i kupón v tištěné podobě musí být umístěny do plastikového pouzdra lícní stranou 

navrch. Není dovoleno si v plastikovém pouzdře ponechávat kupón s prošlou platností nebo 
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vkládat věci, které s časovou předplatní jízdenkou nesouvisí a znemožnily by její řádnou kontrolu. 
Cestující je povinen při převzetí kupónu zkontrolovat správnost údajů na kupónu a tím potvrdit, 
zda byl kupón vystaven dle požadavku cestujícího. Kontroluje shodu čísla průkazky s číslem 
kupónu a dobu platnosti prodaného kupónu. Časová předplatní jízdenka, k níž je připojen čip 
nesoucí elektronický záznam platného kupónu, musí být uložena tak, aby bylo možné 
neprodleně zkontrolovat údaje zapsané na elektronickém čipu.  

 
7. Za platný jízdní doklad v tištěné podobě se považuje pouze originální jízdní doklad vydaný 

Dopravcem, nebo JIKORD s.r.o. Nelze používat notářsky či jinak úředně ověřenou fotokopii 
jízdního dokladu. 

 
8. Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob v prostředcích MHD,  

kde dopravní výkon bude Dopravci hrazen objednatelem formou individuální úhrady. 
 

9. Zaměstnanecké jízdné se řídí samostatným vnitřním předpisem Dopravce. 
 

10. V případě nákupu kupónu prostřednictvím e-shopu se prodej řídí aktuálně platnými obchodními 
podmínkami e-shopu. 

 
11. V případě nákupu časové předplatní jízdenky prostřednictvím aplikace Sejf se prodej řídí aktuálně 

platnými obchodními podmínkami aplikace Sejf. 
 

12. V případě nákupu časové předplatní jízdenky prostřednictvím aplikace DPMCB se prodej řídí 
aktuálně platnými obchodními podmínkami aplikace DPMCB. 
 

13. Piktogramy, které vyjadřují možnosti použití jednotlivé jízdenky v tištěné podobě:  
 

 
Jízdenka plnocenná - dospělá osoba 

 
Jízdenka zlevněná - dítě ve věku od 6 do 15 let věku včetně  

 
Rodinná jízdenka - až 3 děti ve věku od 6 do 15 let věku včetně 

 
Hromadná školní jízdenka - až 30 dětí ve věku od 6 do 15 let včetně 

 
Rodinná jízdenka, hromadná školní jízdenka – až 2 dospělé osoby 

 
Doba platnosti jízdenky 

 
Doba platnosti jízdenky 

 

Doba platnosti jízdenky 

 
Doba platnosti jízdenky 

 
Jízdenka rodinná - platnost v sobotu, neděli a státem uznaných svátcích 
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Doplňkový prodej u řidiče – nástup pouze předními dveřmi 

 
Jízdní doklady lze zakoupit, s výhradou možné změny zveřejněné Dopravcem na www.dpmcb.cz: 
 

 Adresa Telefon 

V předprodejních místech 
Dopravce 

Mercury Centrum,  
Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice 

tel. 386 352 781 

Sídliště Šumava,  
J. Opletala 897/29, 370 05 České Budějovice 

tel. 385 347 748 

Zákaznické centrum, Novohradská 738/40,  
370 01 České Budějovice      

tel. 387 719 123 
 

Turistické informační centrum,  
nám. Přemysla Otakara II. č. 2,  
370 92 České Budějovice  

tel. 386 801 413 
 

IGY Centrum,  
Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice          

tel. 387 719 277 

Prostřednictvím e-shopu www.dpmcb.cz  

Prostřednictvím aplikace Sejf 

www.sejf.cz 

 

 

Prostřednictvím aplikace 
DPMCB 

 

 

 

 
Informace lze získat na těchto telefonních číslech: 
 

Infolinka Dopravce tel. 844 844 807 

Informační kancelář - Mercury Centrum,  
Nádražní 1759,  
370 01 České Budějovice 

tel. 386 358 116 

Zákaznické centrum - Novohradská 738/40, 
370 01 České Budějovice 

tel. 387 719 123 

 
Tento Tarif nabývá účinnosti dnem 01.04.2020. 
 
Datum vydání dne 03.03.2020. 
 
 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

http://www.dpmcb.cz/
http://www.sejf.cz/
https://itunes.apple.com/sk/app/sejf/id301404273?mt=8
https://itunes.apple.com/sk/app/sejf/id301404273?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.edhouse.mc.android&hl=cs
https://itunes.apple.com/sk/app/sejf/id301404273?mt=8
https://itunes.apple.com/sk/app/sejf/id301404273?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.edhouse.mc.android&hl=cs

