
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

RADA MĚSTA OLOMOUCE

NAŘÍZENÍ č.  1/2020,

o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě 
na území statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce se na svém zasedání dne 27. 1. 2020 usnesla vydat v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění uvedeného v  § 1 a § 4a 
odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení statutárního města Olomouce:

Článek  1

Maximální jízdné

(1) Za dopravu osob v městské hromadné dopravě se stanovují tyto maximální ceny plného 
(obyčejného) jízdného:
a) 18,- Kč - jednotlivé plné (obyčejné) jízdné s časovou platností minimálně 40 minut 

v pracovní dny a minimálně 60 minut v ostatní dny
b) 46,- Kč - 1-denní plné (obyčejné) jízdné
c) 126,- Kč - 7-denní plné (obyčejné) jízdné
d) 350,- Kč - měsíční nepřenosné plné (obyčejné) jízdné
e) 900,- Kč - čtvrtletní nepřenosné plné (obyčejné) jízdné
f) 2950,- Kč - roční nepřenosné plné (obyčejné) jízdné

(2) 1-denním jízdným dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí jízdné po dobu 24 hodin 
od počátku platnosti jízdného. 

(3) 7-denním jízdným dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí jízdné po dobu 
7 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů. 

(4) Měsíčním jízdným dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí jízdné za období celého 
kalendářního měsíce, je-li počátek platnosti jízdného stanoven na první den 
kalendářního měsíce. V ostatních případech se měsíčním jízdným rozumí jízdné 
v období od počátku platnosti jízdného do konce dne předcházejícího v následujícím 
kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku 
platnosti jízdného nebo do konce posledního dne následujícího kalendářního měsíce, 
není-li v následujícím kalendářním měsíci den, který se svým číselným označením 
shoduje se dnem počátku platnosti jízdného. 
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(5) Čtvrtletním jízdným dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí jízdné za období tří po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců, je-li počátek platnosti jízdného stanoven na první den 
kalendářního měsíce. V ostatních případech se čtvrtletním jízdným rozumí jízdné 
v období od počátku platnosti jízdného do konce dne předcházejícího v následujícím 
třetím kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem 
počátku platnosti jízdného nebo do konce posledního dne následujícího třetího 
kalendářního měsíce, není-li v následujícím třetím kalendářním měsíci den, který se 
svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdného. 

(6) Ročním jízdným dle odstavce 1 tohoto článku se rozumí jízdné za období dvanácti po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců, je-li počátek platnosti jízdného stanoven na první 
den kalendářního měsíce. V ostatních případech se ročním jízdným rozumí jízdné 
v období od počátku platnosti jízdného do konce dne předcházejícího v následujícím 
dvanáctém kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem 
počátku platnosti jízdného nebo do konce posledního dne následujícího dvanáctého 
kalendářního měsíce, není-li v následujícím dvanáctém kalendářním měsíci den, který 
se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdného. 

(7) Je-li placena cena jízdného u řidiče, zvyšuje se maximální cena jednotlivého plného 
(obyčejného) jízdného stanovená v odstavci 1 tohoto nařízení o 12,- Kč.

(8) Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:

- bezplatně se přepravují děti do 6 let (do dne, který předchází dni jejich 6. narozenin),

- bezplatně se přepravují osoby ode dne 65. narozenin, včetně dne, kdy dovrší 65. rok věku.

Článek  2

Ustanovení zrušovací

Tímto nařízením se ruší nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2019 o stanovení 
maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města 
Olomouce.

Článek  3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA JUDr. Martin Major, MBA
                primátor 1. náměstek primátora

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2020
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Sejmuto dne: 14. 2. 2020




