
 

Tarifní podmínky Městské hromadné dopravy Havířov platné od 01.03.2023 

 
 

I. Ceny jízdného včetně DPH platné pro I. a II. pásmo 

a) Jízdenka pro jednu jízdu     z el. peněženky  platba v hotovosti 

        ODISky   nebo platební kartou 

       přestupní jízdenka nepřestupní jízdenka 

 

- pro občany starší 15 let     12,00 Kč   15,00  Kč 

- pro děti a mladistvé od 6 do 15 let      6,00 Kč     7,00  Kč 

- pes         8,00 Kč   10,00 Kč 

- zavazadlo (které byť jedním rozměrem přesahuje rozměry pro  

  bezplatnou přepravu nebo jeho hmotnost přesahuje 25 kg)   8,00 Kč   10,00 Kč 
 

  zlevněná jízdenka z ODISky pro přestup do 45 minut 

- z ceny 12,00 Kč        6,00 Kč  

- z ceny 10,00 Kč        5,00 Kč 

- z ceny   8,00 Kč        4,00 Kč 
- z ceny   6,00 Kč        3,00 Kč         
 

  důchodci       10,00 Kč   10,00 Kč 
 

b) Dlouhodobá časová jízdenka z ODISky – nepřenosná       I. pásmo - 401         II. pásmo - 402 

-   7denní jízdenka občanská                    75,00 Kč   85,00 Kč 

- 30denní jízdenka občanská                          250,00 Kč                300,00 Kč 

- 30denní jízdenka zlevněná (studenti, důchodci)                      125,00 Kč                150,00 Kč 
- 90denní jízdenka občanská                        680,00 Kč                780,00 Kč 

- 90denní jízdenka zlevněná (studenti, důchodci)                      340,00 Kč                390,00 Kč 
         

II. Bezplatná přeprava – I. a II. pásmo 

a) Bezplatná přeprava cestujících    nárok se prokazuje 

- děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let    - 

- děti a mladiství od 6 do 18 let    ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 
- občané starší 65 let     ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 
- držitelé průkazů ZTP vydaného v ČR    příslušným dokladem 

- držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy)   

  včetně průvodce (osoba nebo pes)     příslušným dokladem 

- Městská a Obecní policie v uniformě a Policisté ČR v uniformě   -  

- zaměstnanci Magistrátu Havířov – pouze pro služební jízdy ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 
- dárci krve – vybraní držitelé „Janského plakety“, Zlatého kříže“ 
  a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“    ODISkou s nahranou bezplatnou roční jízdenkou 
- členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) 

  a Československé obce legionářské (ČsOL)   ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 
- členové Konfederace politických vězňů ČR   ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 

- váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb. 
o válečných veteránech, v platném znění  ODISkou s nahranou bezplatnou 365denní jízdenkou 

 
b) Bezplatná přeprava zavazadel 

- ruční zavazadla – snadno přenosné věci, které cestující drží v ruce nebo v klíně, případně umístitelné pod nebo nad sedadlem 

cestujícího do rozměrů 30x40x60 cm, předmět tyčového tvaru do délky 150 cm a průměru 10 cm, tvaru desky do rozměru 

80x100x5 cm, přičemž tyto velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg 

- dětský kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi do 6 let)  

- nákupní tašky na kolečkách,  

- zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměrů 30x40x60 cm 

- chodítka, resp. rolátory užívané jako zdravotní pomůcka osobami se sníženou mobilitou 

- lyže nebo snowboard v obalu (přeprava lyží a snowboardů bez obalu je zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel) 

 

 

 



III. Hraniční zastávky I. pásma 

linka 402, 413, 420  Havířov,Životice,točna Pacalůvka 
linka 403   Havířov,Šumbark, U Jelena 

linka 401, 406  Havířov,Prostřední Suchá, žel. st. 
linka 411   Havířov,Bludovice,U Kasperčoka; Havířov,Dolní Datyně, rozc.Bludovice; 
   Havířov,Dolní Datyně,točna J.Kotase 
linka 417   Havířov,Bludovice,kopec 

linka 418   Šenov,ČSAD; Havířov,Město,Na Prostředňáku 

Cestující vyjíždějící za hranici I. pásma nebo cestující pouze ve II. pásmu jsou povinni použít časovou jízdenku II. pásma. 

IV. Zapojení MHD Havířov do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 

kraje ODIS  

Na linkách MHD Havířov lze uplatnit dlouhodobé časové jízdenky pro MĚSTO Havířov – tarifní zóna 40 (hraniční zastávky 

jsou shodné s bodem III.) a 24hodinové celosíťové jízdenky. Držitelé dlouhodobé časové jízdenky pro zónu 40 a 24hodinové 

celosíťové jízdenky mohou přepravovat bezplatně jedno zavazadlo a jednoho psa.  

Ceny platné v tarifu ODIS jsou uvedeny na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. www.kodis.cz.  

V. Podmínky pro použití linek MHD v rámci Tarifu ODIS 

Cestující, který bude chtít současně využívat linky systému MHD Havířov a linky příměstské dopravy v rámci Tarifu ODIS, 

bude vybaven bezkontaktní čipovou kartou ODISka, na níž budou nahrány příslušné tarifní zóny, s příslušným druhem jízdenky 

a časovou platností. V případě 24hodinové celosíťové jízdenky předloží cestující jízdenku ke kontrole řidiči při odbavení. 

Cestující, kteří nebudou mít zájem užívat systému ODIS, mohou cestovat pouze dle „Tarifních podmínek MHD Havířov“ bodu 

I.- III. 

VI. Přepravní podmínky 

1. Ve vozidlech MHD Havířov je možné cestovat s bezkontaktní čipovou kartou ODISka (dále jen „ODISka“). Na ODISku 

je možné nahrát dlouhodobé časové jízdné I. a II. tarifního pásma MHD Havířov (zóna 401 a 402) a také finanční 

prostředky do tzv. elektronické peněženky ODISky (dále jen EP), kterými je možné hradit jízdné. 

2. Dlouhodobá časová jízdenka na ODISku je vydávána v přepravní kanceláři v Dopravním infocentru ODIS, U Stadionu 

1654/8, Havířov-Podlesí (autobusové nádraží) a na e-shopu www.odiska.cz. 

3. Cestující, který nevlastní ODISku je povinen po nastoupení do autobusu bezodkladně uhradit řidiči jízdné, případně 

předložit doklad, který jej opravňuje k bezplatné přepravě. 

4. Cestující, platící jednotlivé jízdné z elektronické peněženky ODISky, přiloží kartu ke čtecímu zařízení a z karty mu bude 

odečtena cena jízdného a zároveň mu bude vydána jízdenka, na které bude vyznačen i zůstatek na kartě. 

5. Jednotlivá jízdenka zakoupená v hotovosti u řidiče je platná pouze ve spoji, ve kterém byla zakoupena a je nepřestupní. 

6. Dlouhodobá časová jízdenka je nepřenosná a smí ji používat pouze majitel ODISky. Platnost časové jízdenky je stanovena 

na období nahrané na ODISce a počet jízd není omezen. 

7. Cestující musí mít u sebe jízdní doklad po celou dobu přepravy i v okamžiku vystupování z vozidla. Na vyzvání 

oprávněného pracovníka je cestující povinen předložit ke kontrole jízdenku, ODISku nebo příslušný doklad, kterým 

prokáže nárok na bezplatnou přepravu. 

8. Finanční částku za nevyužité nebo jen částečně nevyužité dlouhodobé časové jízdné (zóna 401 a 402) je možné za dodržení 

podmínek stanovených dle Tarifu ODIS.  

9. Dlouhodobé časové jízdenky vydané pouze pro MHD Havířov jsou platné na všech linkách městské hromadné dopravy, 

dle rozsahu I. a II. pásma (zóna 401 a 402). 

10. Ve spojích příměstské dopravy je uplatňován pouze Tarif ODIS. 

VII. Bezkontaktní čipová karta ODISka (dále jen ODISka) 

1. Osobní ODISka je personifikovaná karta, která je vydávána konkrétní osobě (držiteli). ODISka je vydávána na základě 

písemné Žádosti o vydání ODISky a průkazové fotografie 3,5 x4,5 cm, která odpovídá současné podobě držitele.  

2. Osobní ODISka je opatřená fotografií, jménem a příjmením držitele a je nepřenosná, tzn., že s ní může cestovat pouze 

její držitel. 

3. O kartu ODISku, může cestující požádat v Dopravním infocentru ODIS, U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí 

(autobusové nádraží), dále pak na kterémkoliv kontaktním místě ODISky (mimo pokladny Českých drah, a.s. 

a RegioJetu a.s.) a na e-shopu Koordinátora ODIS s.r.o. www.odiska.cz.  

4. ODISka bude žadateli předána na základě předložení dokladu o uhrazení částky dle bodu VII. 7. tohoto článku při podání 

žádosti o ODISku a dokladu totožnosti. Spolu s ODISkou bude Žadateli předáno Potvrzení o vydání ODISky, ve kterém 

je uvedeno číslo ODISky držitele. Tento doklad je držitel povinen mít v úschově po celou dobu platnosti karty, tj. po 

dobu 5 let.  

http://www.kodis.cz/
http://www.odiska.cz/


5. Cestujícím s nárokem na slevu na jízdném bude na kartě ODISka nastaven slevový profil. Pro nastavení slevového profilu 

je nutné předložit:  

a) děti od 6 let do 15 let předloží zákonný zástupce platný doklad totožnosti a rodný list nebo doklad totožnosti dítěte 

(občanský průkaz, cestovní pas), 

b) mládež od 15 do 18 let předloží úředně vydaný platného osobního dokladu s fotografií, jménem, příjmením a datem 

narození (občanský průkaz, cestovní pas). Může být předložen i celostátní žákovský, resp. studentský průkaz nebo 

průkaz ISIC, tyto slouží pouze pro ověření věku, nemusí být potvrzeny školou pro aktuální školní/akademický rok, 

c) studenti středních a vysokých škol předloží platný doklad totožnosti a pro doložení nároku na slevu na jízdném je 

student ve věku od 18 do 26 let povinen předložit originál potvrzení o studiu vydané školou vždy pro příslušný 

školní/akademický rok. Jako platný doklad o studiu může být také předložen platný žákovský průkaz vydaný na 

základě Výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a to „Žákovský průkaz 15–26 let“ nebo 

„Studentský průkaz 18–26 let nebo platný průkaz ISIC, a to ve formě karty nebo v digitální podobě.  

d) cestující s nárokem slevu na jízdném v kategorii důchodce:  

- poživatelé starobního důchodu předloží potvrzení o přiznání starobního vydané ČSSZ. (Žadatelé o důchod, 

kterým byl přiznán, ale dosud jej nepobírají předloží potvrzení o uplatnění žádosti o přiznání důchodu ze ČSSZ),  

- poživatelé vdovských důchodů po dovršení věku 60 let předloží potvrzení o přiznání vdovského, vdoveckého 

důchodu vydané ČSSZ. (Žadatelé o důchod, kterým byl přiznán, ale dosud jej nepobírají předloží potvrzení o 

uplatnění žádosti o přiznání důchodu ze ČSSZ), 

- poživatelé plných invalidních důchodů předloží potvrzení o přiznání invalidity III. stupně ze ČSSZ. Platnost 

slevového profilu na kartě je omezena na dobu jednoho roku od doby předložení potvrzení o pobírání invalidního 

důchodu. Po uplynutí této lhůty je žadatel povinen opětovně předložit potvrzení o pobírání plného invalidního 

důchodu.  

V případě pobírání částečného invalidního důchodu nárok na zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné nevzniká. 

e) cestující ve věkové kategorii nad 65 let a nad 70 let předloží doklad totožnosti k ověření věku.   

6. V případě, že doklady k nároku na slevu dle bodu VII. 5. tohoto článku nebyly předloženy v okamžiku podání žádosti, 

lze tak učinit při výdeji karty ODISky nebo v okamžiku vzniku nároku.  

7. Při podání Žádosti o vydání čipové karty ODISky zaplatí cestující cenu čipové karty ve výši 130,- Kč. Další poplatky 

spojené s výdejem a s operacemi s kartou ODIS jsou uvedeny na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. 

www.odiska. 

8. Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka je k nalezení na webových stránkách Koordinátora 

ODIS s.r.o. www.odiska.cz. 

9. V případě, že je čipová karta nefunkční nebo špatně funkční, mohou cestující tuto kartu reklamovat. Podmínky reklamace 

řeší Reklamační řád ODISky uvedený na webových stránkách Koordinátora s.r.o. www.odiska.cz. 

10. Postup v případě ztráty, poškození, blokace či odblokování ODISky řeší „Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní 

karty ODISka“, který je k nalezení na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o. www.odiska.cz. 

VIII. Uplatnění nároku na zvýhodněné jízdné 
 

a) Děti od 6 do 15 let 

1. Nárok lze uplatnit na dlouhodobé časové jízdné a jednotlivé jízdné. 

2. Ode dne vzniku nároku je na ODISku nahrán slevový profil „dítě 6-15let“ a poté nahrána bezplatná dlouhodobá časová 

jízdenka s platností na 365 dní. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu uplatnit. 

3. Cestující, který nárokuje slevu na jednotlivém jízdném v kategorii děti od 6 do 15 let a nevyužívá ODISku, je povinen se 

prokázat průkazem, který vystaví Dopravní infocentrum ODIS, U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí (autobusové 

nádraží) na základě žádosti cestujícího, resp. zákonného zástupce při splnění podmínek stanovených v čl. VII. bodu 5. 

4. Cestujícímu v kategorii dítě 6-15, který nemá nahranou bezplatnou 365denní dlouhodobou časovou jízdenku a využívá 

ODISku k úhradě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, je nárok na slevu na jednotlivém jízdném uznán 

na základě nahraného slevového profilu.  

 

b) Mládež od 15 do 18 let 

1. Nárok lze uplatnit pouze na dlouhodobé časové jízdné, které se nahrává na ODISku. 

2. Sleva na jednotlivé jízdné se neposkytuje.  

 

c) Studenti od 18 do 26 let 

1. Nárok na zvýhodněné jízdné mají studenti středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., a studenti vysokých škol podle 

zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 117/1995 Sb. 
2. Nárok na zvýhodněné jízdné má žadatel, který splňuje výše uvedené podmínky, bez ohledu na místo bydliště nebo místo 

školy, kterou navštěvuje  

3. Nárok na zvýhodněné jízdné nemají studující při zaměstnání a studující na mateřské dovolené. 

4. Po dovršení 18 let věku je nutné předkládat originál potvrzení o studiu na každý školní/akademický rok, tzn., že slevový 

profil bude prodloužen vždy na jeden školní/akademický rok. Platnost slevy u studentů středních a vysokých škol starších 

18 let je na ODISkách omezena na dobu jednoho školního roku, tj. od 1. září do 30. září následujícího roku, a to na základě 

předložení originálu potvrzení školy o návštěvě studia. Po uplynutí této lhůty je žadatel povinen opětovně předložit 

originál potvrzení o návštěvě studia. V opačném případě bude na kartě nastaven občanský profil. 
5. Nárok lze uplatnit pouze na dlouhodobé časové jízdné, které se nahrává ODISku  
6. Nárok na zvýhodněnou dlouhodobou časovou jízdenku je omezen u studentů středních a vysokých škol do dovršení 26 

let. 



7. Student, který z jakýchkoliv příčin studium přeruší nebo ukončí, nesmí jízdenku dále používat – jízdenka je neplatná. 
8. Sleva na jednotlivé jízdné se neposkytuje.  

 

 

 

 

d) Důchodci 

1. Nárok mohou uplatnit poživatelé starobních důchodů, vdovských a vdoveckých důchodů od 60 let a invalidních důchodů 

pro invaliditu 3. stupně.  

2. Nárok lze uplatnit na zvýhodněné dlouhodobé časové jízdné a jednotlivé jízdné.  

3. Cestující, který nárokuje slevu na jednotlivém jízdné v kategorii důchodce a nevyužívá ODISku, je povinen prokázat se 

průkazem, který vystaví Dopravní infocentrum ODIS, U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí autobusové nádraží) 

na základě žádosti cestujícího při splnění podmínek stanovených v čl. VII. Bodu 5. 

4. Cestujícím po dosažení věku, a to ženy od 61 let a muži od 62 let, kteří nejsou poživateli žádného z uvedených důchodů 

uvedených v odst.1. tohoto bodu, mohou využívat slevy na jízdném v kategorii důchodce. 

5. Cestující uvedeni v odst. 4. tohoto bodu, kteří využívají ODISku, mohou po předložení dokladu totožnosti (občanský 

průkaz, pas) nárokovat slevu na dlouhodobém časovém jízdném v kategorii důchodce. Jízdné lze na ODISku nahrát pouze 

na Dopravním infocentru ODIS, U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí (autobusové nádraží). Slevu na jednotlivém jízdném 

lze uplatnit pouze při platbě hotovostí nebo bezkontaktní bankovní platební kartou po předložení průkazu dle odstavec 3. 

tohoto bodu. 

 

e) Cestující nad 65 let 

1. Nárok vzniká ode dne 65 narozenin. 

2. Ode dne vzniku nároku je na ODISku nahrán slevový profil „občan 65+“ a poté nahrána bezplatná dlouhodobá časová 

jízdenka s platností na 365 dní. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu uplatnit.  

3. Cestujícímu v kategorii občan 65+, který nemá nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenku a využívá ODISku 

k úhradě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, je nárok na slevu na jednotlivém jízdném uznán na základě 

nahraného slevového profilu.  

4. Cestující v kategorii občan 65+, který nevyužívá ODISku, je povinen se prokázat průkazem pro důchodce, který vystaví 

Dopravní infocentrum ODIS, U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí (autobusové nádraží) na základě žádosti cestujícího při 

splnění podmínek stanovených v čl. VII. bodu 5. 

 

f) Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL)  
1. K prokázání nároku je nutné předložit „Osvědčení o účasti v národním odboji“ dle zákona č. 255/1946 Sb., 

2. Na základě předloženého dokladu bude na ODISku nahrána bezplatná dlouhodobá časová jízdenka s platností na 365 dní. 

Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu uplatnit.  

3. Sleva na jednotlivé jízdné se neposkytuje.  

 

g) Členové Konfederace politických vězňů ČR 

1. K prokázání nároku je nutné předložit průkaz člena Konfederace politických vězňů a dále potvrzení o členství 

v Konfederaci politických vězňů. 

2. Na základě předloženého dokladu bude na ODISku nahrána bezplatná dlouhodobá časová jízdenka s platností na 365 dní, 

Tato dlouhodobé časové jízdné je platné na celém území ODIS. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou 

přepravu znovu uplatnit.  

3. Sleva na jednotlivé jízdné se neposkytuje.  

 

h) Váleční veteráni  

1. K prokázání nároku je nutné předložit platné Osvědčení válečného veterána nebo Průkaz válečného veterána vydaný 

Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, v platném znění. 

2. Na základě předloženého dokladu bude na ODISku nahrána bezplatná dlouhodobá časová jízdenka s platností na 365 dní, 

Tato dlouhodobé časové jízdné je platné na celém území ODIS. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou 

přepravu znovu uplatnit.  

3. Sleva na jednotlivé jízdné se neposkytuje.  

 

i) Držitelé „Janského plakety“, „Zlatého kříže“ a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“, 

1. Nárok mohou uplatnit vybraní držitelé „Janského plakety“, „Zlatého kříže“ a „Plakety ČČK Dar krve-dar života“, uvedení 

na seznamu držitelů uvedených ocenění, který zasílá SM Havířov na Dopravní infocentrum ODIS, U Stadionu 1654/8, 

Havířov-Podlesí (autobusové nádraží).  

2. Žadatelé o zvýhodněné jízdné předloží k ověření doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a ODISku, na kterou bude 

nahraná bezplatná roční dlouhodobá časová jízdenka, jejíž platnost končí 31.12. daného roku.   

Příloha: vzor průkazu na slevu jízdného 

 
V Havířově: 16.01.2023 

 



 

 

 
 

 


