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Příloha č. 9 

Místní tarify MHD platné v souběhu s Tarifem PID 

1. Místní tarify MHD schvalují příslušné samosprávy a vydávají provozovatelé veřejných služeb na 
linkách, na kterých je tento tarif uplatňován v souběhu s Tarifem PID. 

2. Přeprava zavazadel a psů se řídí obecnými ustanoveními Tarifu PID, není-li stanoveno jinak. 

3. Není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID čl. III. 

4. Tarifní kategorie a jejich podmínky platné pro místní tarify MHD: 

a) Zvýhodněné jízdné pro děti od 6 do 15 let: Nárok na přepravu za zvýhodněné jízdné začíná dnem 
6. narozenin a končí dnem předcházejícím dni 15. narozenin. Děti ve věku od 10 do 15 let 
prokazují svůj věk (nárok na zvýhodněné jízdné) průkazem, který vystaví dopravce, případně 
jiným průkazem ověřeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, 
příjmení a datum narození dítěte. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je 
možno prokázat i platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. 

b) Předplatní časové jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let: Nárok na slevu začíná dnem 
15. narozenin a končí ukončením nebo přerušením studia, nejpozději však dnem předcházejícím 
dni 26. narozenin. Nárok na zvýhodněné předplatní časové jízdné mají žáci a studenti od 15 do 26 
let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve 
střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia. Nárok 
na slevu je cestující povinen prokázat potvrzením o studiu pro daný školní rok. 

c) Případné další tarifní kategorie a jejich podmínky jsou uvedeny v čl. 6. u příslušného místního 
tarifu MHD. 

5. Pokud není u některého místního tarifu MHD výslovně stanoveno jinak, jízdné pro jednotlivou jízdu 
(jednotlivé jízdné) je nepřestupní, tj. vždy na jednu jízdu daným spojem bez ohledu na vzdálenost, a 
pozbývá platnosti okamžikem vystoupení cestujícího z autobusu nebo opuštěním oblasti MHD, pro 
kterou platí. 

6. Místní tarify MHD: 

a) Tarif MHD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Platí na autobusových linkách PID pouze v obvodu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kč 

Předplatní časové jízdné: 

Měsíční plnocenné ............................................................................................................. 200 Kč 

Měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ...................................................................... 100 Kč 

Měsíční zvýhodněné pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 100 Kč 

Přepravné nepřestupní za psa bez schrány ....................................................................................... 6 Kč 

Předplatní časové jízdné je v podobě papírového kupónu s pevně danou kalendářní platností od 1. dne 
v měsíci. Kupón má vždy časový přesah platnosti 3 dny do následujícího měsíce. 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

b) Tarif MHD Odolena Voda 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Odolena Voda mezi zastávkami: 

• Odolena Voda, Dolínek; 

• Odolena Voda, Dolínek, Vodolská; 

• Odolena Voda, Dolní náměstí; 
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• Odolena Voda, U klubu; 

• Odolena Voda, U školy. 

Neplatí pro cesty z/do zastávky: 

• Odolena Voda, závod. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 5 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 3 Kč 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

c) Tarif MHD Neratovice 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Neratovice a obce Libiš. Na lince PID 479 lze 
provést odbavení dle tarifu MHD Neratovice i pro cesty přes zastávku Veliká Ves, ale nelze provést 
odbavení dle tarifu MHD Neratovice z a do této zastávky. U navazujících spojů linky PID 479 není 
přejezd mezi spoji v zastávce „Neratovice, Lobkovice, Obchodní akademie SOVA“ považován za 
přestup. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kč 

Přepravné nepřestupní za kočárek bez dítěte ................................................................................... 4 Kč 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

d) Tarif MHD Mělník 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území měst Mělník a Liběchov a obce Velký Borek 
s výjimkou linek PID 467, 468 a 617. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené v hotovosti: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kč 

Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené čipovou kartou: 

Plnocenné ............................................................................................................................... 8 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 4 Kč 

Předplatní časové jízdné: 

Měsíční plnocenné ............................................................................................................. 320 Kč 

Měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ...................................................................... 160 Kč 

Měsíční zvýhodněné pro žáky a studenty od 15 do 26 let ................................................. 160 Kč 

Přepravné nepřestupní za psa bez schrány, zavazadlo, kočárek bez dítěte: 

Hrazené v hotovosti ............................................................................................................. 12 Kč 

Hrazené čipovou kartou ......................................................................................................... 8 Kč 

Předplatní časové jízdné je nahrané na čipové kartě s možností volby počátečního dne platnosti v měsíci. 
Platí jen v rozsahu dat nahraných na kartě bez možnosti přesahu platnosti. 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

e) Tarif MHD Kralupy nad Vltavou 

Platí pouze na autobusových linkách PID s výjimkou linek PID 316 a 620 pouze na území měst Kralupy 
nad Vltavou a Veltrusy a obcí Nelahozeves a Nová Ves. Na lince PID 458 lze provést odbavení dle 
tarifu MHD Kralupy nad Vltavou i pro cesty přes zastávku Dolany nad Vltavou, Debrno, ale nelze 
provést odbavení dle tarifu MHD Kralupy nad Vltavou z a do této zastávky. 

Změna čísla linky PID 457 na 458 nebo naopak, při které vozidlo pokračuje na bezprostředně 
navazujícím spoji (není fakticky přerušena přeprava cestujícího), není z hlediska Tarifu MHD Kralupy 
nad Vltavou považována za přestup. 
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V předprodeji se prodávají zvýhodněné bločky nepřestupních jízdenek platné pouze pro obvod 
MHD Kralupy nad Vltavou. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené v hotovosti (u řidiče): 

Plnocenné ............................................................................................................................. 12 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 6 Kč 

Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené z bločku zakoupeného v předprodeji: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kč 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

f) Tarif MHD Nymburk 

Platí na autobusových linkách PID pouze na území města Nymburk. 

Jednotlivé jízdné nepřestupní hrazené v hotovosti (u řidiče) nebo elektronickou peněženkou vydanou 

dopravcem OAD Kolín, s. r. o.: 

Plnocenné ............................................................................................................................. 10 Kč 

Zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let ....................................................................................... 5 Kč 

Podmínky tarifních kategorií jsou uvedeny v odst. 4. této přílohy. 

g) Tarif MHD Kladno 

Obvod MHD Kladno je vymezen územím města Kladna. Místní tarif platí na autobusových linkách PID 
v obvodu MHD Kladno dopravce ČSAD MHD Kladno a. s. Místní tarif neplatí na autobusových linkách 
PID nezařazených do MHD Kladno. Místní tarif na linkách PID číselné řady 3xx platí pouze v omezené 
míře. Jízdné pro jednotlivou jízdu (jednotlivé jízdné) se hradí v hotovosti nebo z elektronické peněženky 
na čipové kartě vydané dopravcem ČSAD MHD Kladno a. s., a to při nástupu do vozu u řidiče. 

Časové jízdné se poskytuje ve formě týdenních, měsíčních nebo čtvrtletních kupónů nahraných na 
čipové kartě dopravcem ČSAD MHD Kladno a. s. Cestující je povinen při nástupu do vozidla si u řidiče 
vždy odebrat jízdenku, která je nepřestupní. Povinnost odebrat jízdenku má cestující i při využití 
časového předplatního jízdného, kdy se jedná o nulovou (evidenční) jízdenku. Na vyžádání pověřenou 
osobou dopravce je cestující povinen se prokázat spolu s čipovou kartou ČSAD MHD Kladno a. s. 
evidenční jízdenkou platnou pro daný spoj vydanou k této kartě. 

Základní jízdné a přepravné hrazené v hotovosti u řidiče 

Plnocenné jízdné .................................................................................................................. 16 Kč 

Zvýhodněné jízdné pro děti od 6 do 15 let ............................................................................. 8 Kč 

Zvýhodněné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 8 Kč 

Přepravné za psa .................................................................................................................... 8 Kč 

Přepravné za zavazadlo podléhající placení ........................................................................... 6 Kč 

Základní jízdné a dovozné hrazené čipovou kartou z elektronické peněženky 

Plnocenné jízdné* ................................................................................................................ 14 Kč 

Zvýhodněné jízdné pro děti od 6 do 15 let ............................................................................. 7 Kč 

Zvýhodněné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let .................................................................... 7 Kč 

Přepravné za psa .................................................................................................................... 7 Kč 

Přepravné za zavazadlo podléhající placení ........................................................................... 5 Kč 

Jednotlivé jízdné hrazené z elektronické peněženky 

Karta OBČANSKÁ, karta RODINNÁ – jednotlivé plnocenné jízdné* .............................. 14 Kč 

Karta RODINNÁ – zvýhodněné jízdné pro děti od 6 do 15 let ............................................. 7 Kč 

Karta RODINNÁ – zvýhodněné jízdné pro Seniory od 65 do 70 let ..................................... 7 Kč 

Karta RODINNÁ – přepravné za psa .................................................................................... 7 Kč 

Karta RODINNÁ – přepravné za zavazadlo podléhající placení ........................................... 5 Kč 
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Slevy na jednotlivém jízdném vyhlášené Magistrátem města Kladna a platné pouze na území města 

Kladna, hrazené z elektronické peněženky (neplatí na linkách PID číselné řady 3xx) 

Karta DŮCHODCOVSKÁ – pro seniory od 65 do 70 let a pro poživatele starobního nebo 
invalidního důchodu III. stupně – jednotlivé jízdné ............................................................... 1 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – jednotlivé jízdné ........................................ 1 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky, učně, studenty středních škol denního studia – jednotlivé jízdné
 ............................................................................................................................................... 1 Kč 

Karta RODIČOVSKÁ – pro osoby na rodičovské dovolené s dítětem do 4 let věku – platí pro 
prvních 40 jízd v měsíci (pro další jízdy uhradí cestující jednotlivé občanské jízdné z elektronické 
peněženky dle Tarifu MHD Kladno nebo dle Tarifu PID) .................................................... 4 Kč 

Předplatní časové jízdné platné pouze na území města Kladna 

Karta OBČANSKÁ – týdenní ............................................................................................ 125 Kč 

Karta OBČANSKÁ – měsíční ........................................................................................... 380 Kč 

Karta OBČANSKÁ – čtvrtletní ....................................................................................... 1120 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – týdenní ..................................................... 55 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – měsíční ................................................... 150 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ – pro žáky od 6 do 15 let – čtvrtletní ................................................. 430 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, učně, studenty středních škol denního studia – 
týdenní.................................................................................................................................. 65 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, učně, studenty středních škol denního studia – 
měsíční ............................................................................................................................... 190 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro žáky, učně, studenty středních škol denního studia – 
čtvrtletní ............................................................................................................................. 550 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – týdenní ............... 65 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – měsíční ............. 190 Kč 

Karta ŽÁKOVSKÁ (STUDENTSKÁ) – pro studenty od 15 do 26 let – čtvrtletní ........... 550 Kč 

Bezplatná přeprava 

Bezplatně se přepravuje: 

a) jedna osoba doprovázející dětský kočárek s dítětem (neplatí na linkách PID číselné řady 3xx); 

b) příslušník Policie ČR ve služebním stejnokroji; 

c) strážník Městské policie Kladno ve služebním stejnokroji nebo po prokázání se služebním 
průkazem a odznakem. 

Používání čipových karet dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. na linkách PID v obvodu MHD Kladno 

Čipová karta dopravce ČSAD MHD Kladno a. s. (čipová karta dopravce) je elektronický platební 
prostředek umožňující cestujícím bezhotovostní odbavení v autobusových linkách na území města 
Kladna. Na každou čipovou kartu dopravce si cestující může uložit finanční obnos a z tohoto obnosu 
čerpat při zakoupení jízdného pro jednotlivou jízdu (tzv. elektronická peněženka). Na některé druhy 
čipových karet dopravce je dále možné nahrát předplatní časové jízdné na linky v obvodu MHD Kladno. 
Zůstatek peněz na kartě a platnost předplatního jízdného je tištěna na jízdenku. Z každé čipové karty 
dopravce (elektronické peněženky) je možné zaplatit jízdné i spolucestujícímu. Odbavovací systém 
neumožňuje současné odbavení z předplatního jízdného spolu s doplatkem ceny z elektronické 
peněženky nebo hotově, neumožňuje kombinaci Tarifu MHD Kladno a Tarifu PID, příp. Tarifu SID. 

Typy čipových karet a podmínky tarifních kategorií 

Karta RODINNÁ – Karta je pouze elektronickou peněženkou umožňující odbavení cestujícího za jízdné 
pro jednotlivou jízdu dle požadavku cestujícího (obyčejné jízdné, po prokázání nároku na slevu, 
zvýhodněné jízdné). Karta je přenosná, tj. lze ji zapůjčit k použití jiné osobě. 

Karta OBČANSKÁ – Na kartu je možné nabít předplatní časové jízdné (týdenní, měsíční, čtvrtletní) 
s volitelným začátkem platnosti a neomezeným počtem jízd v daném období, příp. lze dobít a používat 
také jako elektronickou peněženku. Karta je nepřenosná, tj. je určena k používání pouze držiteli karty. 

Karta ŽÁKOVSKÁ – Karta je určena pro: 
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1) děti a žáky od 6 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít časovým předplatním jízdným 

b) pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodněným jednotlivým jízdným, které se 
odečítá z elektronické peněženky za každou projetou jízdu 

2) žáky, učně a studenty denního studia středních škol 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodněným jednotlivým jízdným (1 Kč/1 jízdu), 
které se odečítá z elektronické peněženky za každou projetou jízdu 

Tyto osoby předkládají v určeném termínu (září) potvrzení školského zařízení o trvání studia nebo 
platný žákovský průkaz. 

3) žáky a studenty od 15 do 26 let (do dne předcházejícímu dni 26. narozenin) střední nebo vysoké 
školy 

a) pro MHD Kladno je kartu možné dobít časovým předplatním jízdným na neomezený počet 
jízd 

Tyto osoby předkládají v určeném termínu (říjen) potvrzení školského zařízení o trvání studia 
nebo platný žákovský průkaz. 

Na kartu je možné nabít předplatní časové jízdné (týdenní, měsíční, čtvrtletní) s volitelným začátkem 
platnosti, příp. lze dobít a používat současně také jako elektronickou peněženku. 

Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty. 

Karta DŮCHODCOVSKÁ – Karta je určena pro: 

1) osoby nad 65 let (ode dne 65. narozenin) – karta umožňuje automatické odbavení cestujícího za 
zlevněné jednotlivé jízdné (1 Kč/1 jízdu) v MHD Kladno 

2) poživatele starobního nebo invalidního důchodu III. stupně – karta umožňuje automatické 
odbavení cestujícího za zlevněné jednotlivé jízdné (1 Kč/1 jízdu) v MHD Kladno. Karta je platná 
vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku. 

Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty. 

Karta RODIČOVSKÁ – Karta je určena pro osoby pobírající rodičovský příspěvek a doprovázející 
dítěte do 4 let věku (do dne předcházejícímu dni 4. narozenin), které není přepravováno v kočárku. 

Karta je elektronickou peněženkou opravňující držitele k prvním 40 jízdám za 4 Kč během kalendářního 
měsíce v MHD Kladno. Nevyužitý počet jízd se do dalších období nepřevádí. K dalším jízdám (tj. od 
41. jízdy) v měsíci opravňuje k cestám za plnocenné jízdné 14 Kč. 

Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku, 
karta je platná maximálně do dne 4. narozenin dítěte. 

Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty. 

Při cestování bez dítěte lze kartu RODIČOVSKOU použít pouze pro odbavení za plnocenné jízdné 
14 Kč z elektronické peněženky, nikoli za zlevněný tarif RODIČOVSKÉ karty. 

Způsob odbavování cestujících v autobusech MHD Kladno 

Každý cestující obdrží při nástupu jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe 
a v případě kontroly pověřenou osobou dopravce ji předložit spolu s kartou. Zařízení umožňuje 
odbavení zaplacením hotově ve voze u řidiče nebo zabudovaným čtecím zařízením pomocí čipové karty. 
Při odbavení kartou cestující po nástupu do vozu přiloží platební kartu do blízkosti čtečky (tj. asi 5 až 
8 cm). Čtecí zařízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace, u karet množstevních 
odečte jízdu nebo odpovídající částku a zařízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující sám odebere. V 
případě žádosti o jiný druh jízdenky, než pro který je daná karta určena nebo pro jízdu mimo MHD 
Kladno oznámí cestující před přiložením karty řidiči druh požadované jízdenky. Pověřená osoba 
dopravce (řidič, přepravní kontrolor) je oprávněna vyzvat uživatele karty k vizuální kontrole podobenky 
na kartě, zda je karta použita oprávněným držitelem karty (platí pro karty OBČANSKÁ, ŽÁKOVSKÁ, 
DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ a RODIČOVSKÁ). 

Podmínky pro vydání čipových karet dopravce ČSAD MHD Kladno a. s. jsou uvedeny na internetových 
stránkách www.csadkladno.cz. 

ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDNÉ – počet jízd v předplaceném období není omezen. Předplatní časové 
jízdné je nahrané na čipové kartě s možností volby počátečního dne platnosti. Platí jen v rozsahu dat 
nahraném na kartě, bez možnosti přesahu platnosti. 
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* ZVÝHODNĚNÝ PŘESTUP (neplatí linkách PID číselné řady 3xx) – je možné využít při platbě kartou 
v MHD Kladno při odbavení za jednotlivé jízdné z elektronické peněženky za plnocenné jízdné 14 Kč 
(v zónách SID při odbavení za jednotlivé jízdné z karty z elektronické peněženky). Cestující má nárok 
na jeden přestup, při kterém má přestupní (již uhrazenou) zónu zdarma. Přestup musí být uskutečněn v 
časovém limitu do 20 minut od předchozího výstupu, přestup a není nutno ho hlásit řidiči – odbavovací 
zařízení hlídá časový limit, který je uložen vždy na kartě. Časový limit je také vytištěn na jízdence. V 
případě chybně vyhodnoceného přestupu odbavovacím zařízením a účtováním jiného tarifu než 
přestupního je reklamace neoprávněně odečteného jízdného uplatňována ve všech informačních 
kancelářích dopravce ČSAD MHD Kladno a. s. (po předložení jízdenky). Z technologických důvodů 
není možné využít přestup u jízdenky pro spolucestující a u hromadné společné jízdenky. 

UPOZORNĚNÍ: Odbavovací systém neumožňuje odbavení z předplatního kupónu spolu s doplatkem 
ceny z elektronické peněženky nebo hotově, neumožňuje kombinaci Tarifu MHD a Tarifu PID. 

Ostatní podmínky jsou uvedeny v čl. III.C. Tarifu PID. 

 

h) Tarif MHD Slaný 

Obvod MHD Slaný - též Zóna MHD Slaný - je tvořen územím města Slaný, tj. katastrální území Slaný, 

Blahotice, Dolín, Kvíc, Lotouš, Netovice, Otruby a Trpoměchy. Tarif MHD Slaný je uznáván na všech 
úsecích autobusových linek PID ležících v obvodu MHD Slaný. Jízdné pro jednotlivou jízdu se hradí v 
hotovosti nebo z elektronické peněženky na čipové kartě vydané dopravcem ČSAD MHD Kladno a. s., 
a to při nástupu do vozidla u řidiče. 

Jízdenka MHD Slaný pro jednotlivé jízdné a přepravné je přestupní a má platnost 30 min od času 
vyznačeného na jízdence při prodeji řidičem z mobilního odbavovacího zařízení.  

 

Jednotlivé jízdné hrazené v hotovosti nebo z čipové karty: 

Plnocenné jízdné - přestupní ................................................................................................ 10 Kč 

 

Přepravné: 

Přepravné za zavazadlo podléhající placení - přestupní ........................................................ 6 Kč 

Přepravné za psa - přestupní .................................................................................................. 6 Kč 

 

 

 

 


