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       TARIF ARRIVA MORAVA A.S. 
                        Účinnost od 15. 01. 2019 

Čl. 1. Úvodní ustanovení 

 Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen „Tarif“) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob 
nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost na linkách veřejné linkové dopravy (městských, 
příměstských, dálkových) provozovaných dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. uvedených v přílohách 
č. 1 až 5 Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen „SPP“). 

 Tarif vychází z SPP, z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o přepravním 
řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“) a z aktuálního Výměru 
Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen „Výměr MF“). 

 Základní druhy jízdních dokladů, jejich náležitosti, prodej a platnost stanoví SPP. Jízdním 
dokladem je jednotlivá jízdenka, předplatní jízdenka, průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního 
předpisu, Tarifu nebo SPP právo na přepravu, a předplatní časová jízdenka ve formě časového kupónu na 
čipové kartě.  

 Čl. 2. Tarifní zásady 

1)  Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: 

a) tarif TR 1 – základní kilometrický tarif uplatněný na příměstských a dálkových linkách dle 
Přílohy č. 1 SPP, 

b) tarif TR 2 - zvýšený kilometrický tarif uplatněný na některých rekreačních linkách (skibusy, 
cyklobusy,...) dle Přílohy č. 2 SPP, 

c) tarif TR 5 – tarif linek zařazených do systému ARRIVA EXPRESS dle Přílohy č. 5 SPP. 

2)  Všechny jízdenky mají vyznačenu územní (výchozí a cílovou zastávku) a časovou platnost. 

3)  Nárok na zlevněné jízdné se dokládá dle ustanovení článku 4.  

4)  Je-li jízdenka vydaná k průkazu dle článku 4., je nepřenosná.  

5)  Pokud pověřená osoba nevydá pro poruchu jízdenku zařízením pro výdej jízdenek, vypíše jízdenku 
ručně. Psanou jízdenku lze vydat jen pro jednotlivou jízdu.  

6)  Jízdné je cena za přepravu osob. 

7)  Dovozné je cena za přepravu zavazadla, kola a psa, pokud tak stanoví Tarif. 

Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava v tarifech TR 1, TR 2, TR5 

1)  Ceny (jízdné) 

a)  ceník jízdného tarifu TR 1 v Kč je uveden v Příloze č. 1 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně 
snížené sazby DPH, 

b)  ceník jízdného tarifu TR 2 v Kč je uveden v Příloze č. 2 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně 
snížené sazby DPH, 

c) ceník jízdného tarifu TR 5 v Kč je uveden v Příloze č.4 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně snížené 
sazby DPH. 

 

2)  Za zlevněné jízdné ZL 1 (50% sleva) se přepravují: 

a)  pes, pokud není přepravován ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem nepřesahujícím 
rozměry 30 x 40 x 60 cm, 

b)  rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech (nutný průkaz, vystavený 
ústavem a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu dle podmínek pro zlevněnou jízdu uvedených v 
aktuálním Výměru MF). 
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3) Za zlevněné jízdné ZL 2 (75% sleva)  se přepravují držitelé průkazu ZTP, držitelé průkazu ZTP/P. 

4) Za zlevněné jízdné ZL3 (75% sleva) se přepravují cestující ve věku od 6 do 18 let, splňující podmínky 
uvedené v čl. 5 Tarifu. 

5)  Za zlevněné jízdné ZL 4 (75% sleva) se přepravují žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, 
splňující podmínky uvedené v čl. 5 Tarifu. 

6)  Za zlevněné jízdné ZL 5 (75% sleva) se přepravují cestující starší 65 let, splňující podmínky uvedené 
v čl. 4 Tarifu. 

7)  Bezplatně se přepravují: 

a)  jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, pokud není pro dítě vyžadováno samostatné 
místo k sezení, 

b)  průvodce držitele průkazu ZTP/P a vodící pes nevidomého, 

c) kočárek s dítětem ve věku do 6 let, 

d) u spojů ARRIVA EXPRESS jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, i v případě 
využití samostatného místa k sezení pro toto dítě. 

8)  Dovozné za přepravu jízdního kola činí 15,- Kč a elektrokola 25,-Kč. 

9) Placení dovozného podléhají:        

a)  zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 x 60 cm, nebo zavazadla tvaru válce přesahující 
délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující 80 x 100 cm, nebo jejichž 
hmotnost přesahuje 25 kg, dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží, snowboard, dětský cyklovozík, 

b)  drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší jak 30 × 40 × 60 cm. 

10) Bezplatná přeprava zavazadel: 

a)  ruční zavazadla - snadno přenosná zavazadla o rozměrech nepřesahujících 30 x 40 x 60 cm, 
nebo zavazadla tvaru válce nepřesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru 
desky nepřesahující rozměr 80x100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, 

b)  dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P, 

c)  zavazadlo držitele průkazu ZTP a ZTP/P, 

d) u spojů ARRIVA EXPRESS až 2 zavazadla 

e) cestující, který má zakoupenou jízdenku přes rezervační systém, má nárok na bezplatnou 
přepravu lyží a zavazadla na linkách skibusů uvedených v příloze č. 2 SPP. 

11) Druhy předplatních jízdenek v tarifu TR 1: 

a)  měsíční, 
b)  jízdenka pro 5 jízd, 
c)  jízdenka pro 10 jízd. 

12) Podmínky použití měsíčních jízdenek: 

a)  měsíční jízdenka je přenosná (s výjimkou zlevněných měsíčních jízdenek, ke kterým je 
vyžadován průkaz dle článku 4.), 
b)  platí ode dne začátku platnosti jeden měsíc (počet dnů platnosti je dán počtem dnů v měsíci, kdy 
začíná platnost jízdenky; výjimkou jsou měsíční jízdenky zakoupené s platností od 30.1. nebo 31.1., 
které budou platit vždy jen do konce měsíce února) nebo od prvního dne kalendářního měsíce do 
posledního dne kalendářního měsíce, 
c)  platí pro neomezený počet jízd z nástupní do cílové zastávky uvedené na jízdence v obou 
směrech,  
d)  platí na spojích dopravce ARRIVA MORAVA a.s. vedených souběžně se spojem uvedeným na 
jízdence, kratším, nebo i delším směrem. Cestujícímu je umožněn přestup v úsecích mezi 
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zastávkami vyznačenými na jízdence pouze mezi spoji vedenými souběžně se spojem uvedeným na 
jízdence nebo kratším směrem, 
e)  cestující je povinen při nástupu do vozidla měsíční jízdenku vždy předložit řidiči ke kontrole, 
f)  měsíční jízdenky vydané v tarifu TR 1 mohou být použity i na linkách s tarifem TR 2. 
 

13) Podmínky použití jízdenek pro 5 nebo 10 jízd: 

a)  jízdenka pro 5 nebo 10 jízd je přenosná, 
b)  jízdenku pro 5 nebo 10 jízd mohou ke společné jízdě využít nejvýše 2 cestující, 
c)  platí pro 5 nebo 10 jízd v obou směrech v úseku vyznačeném na jízdence ode dne začátku 
platnosti 21 kalendářních dnů, 
d) platí na spojích dopravce ARRIVA MORAVA a.s. pro jízdy mezi zastávkami uvedenými na 
jízdence a to pro spoje se stejnou nebo kratší kilometrickou vzdáleností zastávek. Jízdenky platí i 
v úseku mezi zastávkami vyznačenými na jízdence, ale každá jízda bude vždy zvlášť označena. 
e)  cestující je povinen při nástupu do vozidla jízdenku vždy předložit řidiči ke kontrole a 
k označení jízdy datem a kódem, 
f)  jízdenky pro 5 nebo 10 jízd vydané v tarifu TR 1 mohou být použity i na linkách s tarifem TR 2. 

 

14) Sleva z jednotlivého jízdného při platbě čipovou kartou: 

Při platbě jednotlivého jízdného čipovou kartou ODISKA v tarifech TR 1 a TR 2 je poskytována 
sleva ve výši 5 %. 

Čl. 4. Zlevněné jízdné 

1)   Podmínky pro uplatňování zlevněného jízdného v tarifech TR 1, TR 2, TR 5: 

a)   nárok na žákovské jízdné mají: 

• cestující ve věku od 6 do 18 let,   

• druhé a další dítě do 6 let věku v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

• děti do 6 let s nárokem na místo k sezení ve vozidle. Platí v případě, že pro něj byla 
zakoupena jízdenka přes rezervační systém, 

• žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se 
soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší 
odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia ČR nebo studiem, které je 
svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné 
postavení v zahraničí, 

• cestující starší 65 let. 

 U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných 
narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 18. narozenin nebo 26. narozenin. 

b)   prokázání nároku na zlevněné jízdné: 

• pro kategorii cestujících ve věku od 6 do 15 let se nárok neprokazuje, 

• pro kategorii od 15let do 18 let se prokazuje nárok úředně vydaným platným identifikačním 
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a 
příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím 
náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají nebo 
platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání 
slev použít i tehdy, pokud již nejsou platné, avšak za podmínky, že fotografie v průkazu 
odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného 
průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie), 

• pro kategorii ve věku od 18 do 26 let se nárok prokazuje platným žákovským průkazem, 
který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti dle dosavadních právních 
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předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze 
prokázat též platným studentským průkazem ISIC, 

• pro kategorii ve věku od 65 let se nárok na slevu jízdného se prokazuje průkazem občana 
Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným 
identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování 
podoby, jméno a příjmení a datum narození. 

c) žákovský průkaz pro kategorii žáci a studenti ve věku 18 – 26 let musí obsahovat následující 
údaje: 

• jméno, příjmení, datum narození držitele průkazu – vyplňuje držitel průkazu čitelně 
hůlkovým písmem, 

• řádky Z a DO se nevyplňují a proškrtnou se, 

• údaje o platnosti průkazu, tj. školním/akademickém roku, razítko školy a podpis, 

• aktuální fotografii žáka rozměru 35 × 45 mm, 

• symbol So-Ne se nevyplňuje, 

• platnost průkazu u studentů středních škol musí být ukončena ke dni 30.9. následujícího 
roku a u studentů vysokých škol nejdéle do 30.9.následujícího roku nebo do dne ukončení 
akademického roku, pokud nastane později. Platnost průkazu nesmí překročit datum 
předcházející dni 26 narozenin. Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy 
na rubové straně průkazu razítkem školy a podpisem, 

• osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném 
průkazu s údaji uvedenými v platném občanském průkazu (popř. jiném úředně vydaném 
platném dokladu obsahujícím potřebné údaje). Dopravce nalepí přes levý dolní roh 
fotografie holografickou destruktivní folii, opatří průkaz razítkem a podpisem. Líc průkazu 
přelepí samolepícím štítkem. 

2)   Odbavení u žákovského průkazu: 

a)   držitel žákovského průkazu po předložení žákovského průkazu, je odbaven v kilometrickém 
tarifu,  

b)    Jízdenka je nepřenosná, držitel je povinen vypsat na jízdenku číslo žákovského průkazu do 
kolonky „číslo žák. průkazu“. Bez vyplněného čísla žákovského průkazu na žákovské jízdence je 
žákovská jízdenka neplatná, 

c) při kontrole jízdních dokladů pověřenou osobou je držitel žákovského průkazu povinen předložit 
s žákovskou jízdenkou platný žákovský průkaz. 

3)   Odbavení u cestujících starší 65 let:   

Cestující po předložení průkazu definovaném v bodě b) odstavce 1 č. 6 je odbaven v kilometrickém 
tarifu. 

4)   Průkaz Student ISIC 

Platnost průkazu ISIC nebo ISIC SCHOLAR je vyznačena na čelní straně průkazu. Pokud je datum 
platnosti na průkazu neplatný, platnost je dále prověřována na zadní straně průkazu, kde musí být 
opatřena validační známkou s chráněnými znaky, doplněnou o navazující platnost. U kategorie 
cestujících od 15 let do 18 let nemusí být průkaz platný – kontroluje se pouze věk. Od 18 let musí 
být průkaz platný na dané období. 

 

Neplatné jízdenky: 

Pokud se držitel žákovského průkazu při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez 
platné žákovské jízdenky či žákovskou jízdenkou bez platného žákovského průkazu, považuje se za 
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cestujícího bez platné jízdenky. 

 

Čl. 5. Tarifní přirážky 

Tarifní přirážky jsou stanoveny v SPP. 

 

Čl. 6. Doplňující tarifní opatření 

1)  Při jízdě na lince 890727 ze zastávek Olomouc,aut.nádr. až Malá Morávka,zast. do zastávek Malá 
Morávka, stanice Hvězda až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny jízdného od 
celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – Malá 
Morávka,Karlov,rest.Praděd – Malá Morávka,u Rychty. 

2)  Při jízdě na lince 910132 ze zastávek Ostrava,ÚAN až Malá Morávka,zast. do zastávek Malá 
Morávka,škola až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny jízdného od celkové tarifní 
vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – Malá 
Morávka,Karlov,rest.Praděd – Malá Morávka,u Rychty. 

3)  Při jízdě na lince 910126 ze zastávek Ostrava,Poruba,Alšovo nám. až Bílá,hájenka do zastávek Horní 
Bečva,rest. Na Bečvici  až Rožnov p. Radh.,aut.st. a opačně je při určování ceny jízdného od celkové 
tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Bílá,Hlavatá,kaple – Bílá,Bumbálka,st.hr. – 
Bílá,Hlavatá,kaple. 

4)  V oblasti Jeseníků platí na linkách ARRIVA MORAVA a.s. rovněž jednodenní oblastní jízdenky 
JESENÍKY. Jízdenky jsou časově a zónově omezené, přestupní a vydávané v období od 1.5. do  30.9. 
Jízdenka platí v daném dni, kdy byla zakoupena, ve všech vozidlech ARRIVA MORAVA, na území 
Moravskoslezského kraje v zónách ODIS č. 90, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 
115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 230 a na území Olomouckého kraje 
v zónách IDSOK č. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 100, 110, 120. Jízdenka je vydávána 
pro 1 osobu za cenu 100,- Kč nebo jako skupinová pro max. 5 osob bez ohledu na věk za cenu 250,- Kč. 

 

Čl. 7. Prodej jízdenek 

Prodej jízdenek je stanoven v SPP. 

Tento Tarif nabývá účinnosti dnem 15. 01. 2019                                     ARRIVA MORAVA a.s. 


