
🙘 Tarif DPMB, a.s., pro linkovou dopravu Platnost od 28. srpna 2022 
1) Tarif DPMB, a.s., pro linkovou dopravu (dále jen Tarif) je vyhlášen dopravcem, 

společností Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 

Brno, doručovací číslo: 656 46, IČ: 25508881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2463. Tarif je vydán na základě zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o silniční 

dopravě) a v souladu s aktuálně platným výměrem Ministerstva financí České republiky, 

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Tarif určuje ceny jízdného 

za přepravu osob, ceny dovozného za přepravu zvířat a věcí, výši přirážky k jízdnému, 

podmínky pro bezplatnou přepravu a podmínky platnosti a výdeje jízdních dokladů na 

linkách veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční pravidelné dopravy (dále jen linková 

doprava) provozované Dopravním podnikem města Brna, a.s. (dále jen DPMB, a.s.). 

2) Veškerá obecná ustanovení týkající se podmínek přepravy, jízdních dokladů a jejich 

kontroly jsou obsahem Smluvních přepravních podmínek DPMB, a.s., pro linkovou 

dopravu (dále jen Smluvní přepravní podmínky). Uzavřením přepravní smlouvy se 

cestující zavazuje zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu s výjimkou cestujících, kteří se 

přepravují bezplatně.  

3) Jízdné je v linkové dopravě určeno tarifní vzdáleností podle kilometrických údajů 

uvedených v jízdním řádu ve sloupci označeném zkratkou km. Tarifní vzdálenosti jsou 

vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné 

zastávky linky nebo naopak. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu 

stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost. Při 

prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti v důsledku stanovených objížděk stanoví 

dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. 

4) Pro úhradu jízdného je akceptována platba přiměřenou hotovostí v Kč nebo 

bezhotovostní platba bankovní platební kartou. 

5) Za základní jízdné se přepravují cestující, kteří neuplatňují nebo nemohou prokázat 

nárok na zlevněné jízdné. 

6) Děti a junioři od 6 let do 18 let jsou přepravováni za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % 

základního jízdného. Zlevněné jízdné se přiznává do dne, který předchází dni 

18. narozenin. Děti ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují 

žádným průkazem. Junioři ve věku od 15 do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné 

úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii 

nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat 

rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti dle dosavadních předpisů nebo 

studentským průkazem ISIC. Pro prokázání nároku na zlevněné jízdné dopravce 

akceptuje rovněž průkaz vydaný v rámci Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje nebo v rámci Veřejné dopravy Vysočiny včetně elektronických 

nosičů. 

7) 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 v České republice nebo 

studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto 

školách nebo mají obdobné postavení v zahraničí, jsou přepravováni za zlevněné jízdné, 

maximálně za 50 % základního jízdného. Zlevněné jízdné se přiznává do dne, který 

předchází dni 26. narozenin. Žáci a studenti prokazují nárok na zlevněné jízdné platným 

žákovským průkazem obsahujícím náležitosti dle dosavadních právních předpisů, mezi 

tyto náležitosti patří jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, název 

a místo sídla školy, razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzený údaj o trvání školního 

nebo akademického roku, razítko a podpis dopravce. Platnost průkazu je maximálně do 

konce měsíce září následujícího školního roku. Nárok lze prokázat platným studentským 

průkazem ISIC v papírové či elektronické podobě. Pro prokázání nároku na zlevněné 

jízdné dopravce akceptuje rovněž průkaz vydaný v rámci Integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje nebo v rámci Veřejné dopravy Vysočiny včetně 

elektronických nosičů. 

8) Senioři starší 65 let jsou přepravováni za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % základního 

jízdného. Zlevněné jízdné se přiznává ode dne 65. narozenin. Senioři prokazují nárok na 

zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který 

obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. 

Pro prokázání nároku na zlevněné jízdné dopravce akceptuje rovněž průkaz vydaný 

v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje nebo v rámci Veřejné 

dopravy Vysočiny včetně elektronických nosičů. 

9) Osoby s invaliditou 3. stupně, kteří nejsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, jsou 

přepravováni za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % základního jízdného. Invalidé nárok 

na zlevněné jízdné prokazují platným potvrzením pro osoby invalidní ve třetím stupni 

vydaným Českou správou sociálního zabezpečení a úředně vydaným platným 

identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování 

podoby, jméno a příjmení, datum narození cestujícího. Osoby invalidní ve 3. stupni, které 

nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemohou použít jízdenky pro držitele těchto průkazů. 

Pro prokázání nároku na zlevněné jízdné dopravce akceptuje rovněž průkaz vydaný 

v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje nebo v rámci Veřejné 

dopravy Vysočiny včetně elektronických nosičů. 

10) Rodiče nebo soudem ustanovení poručníci při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, 

mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo déle než 

3 měsíce umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále 

jen ústav) jsou přepravováni za zlevněné jízdné, maximálně za 50 % základního jízdného. 

Nárok na zlevněné jízdné vzniká pouze při cestách z místa trvalého pobytu do místa 

ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. 

Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné 

jízdné přiznává. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává 

a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít 

každý svůj průkaz. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu. Při 

jízdě z ústavu je odbaven za zlevněné jízdné jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy 

z ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí 

být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 

11) Občané postižení na zdraví, kteří jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, jsou přepravováni 

za zlevněné jízdné, maximálně za 25 % základního jízdného. Handicapovaní cestující 

nárok na zlevněné jízdné prokazují platným průkazem ZTP nebo ZTP/P.  

12) Přeprava zvířat a zavazadel podléhá placení dovozného kromě zvířat a zavazadel 

splňujících podmínky pro bezplatnou přepravu. 

13) Bezplatně se přepravují: 

a) děti do 6 let; bezplatná přeprava se přiznává do dne, který předchází dni 

6. narozenin, počet bezplatně přepravovaných dětí v doprovodu jednoho cestujícího 

není omezen;  

b) kočárek pro spolucestující dítě; 

c) průvodce držitele průkazu ZTP/P; průvodcem může být asistenční pes; 

d) vozík pro invalidy držitele průkazu ZTP a ZTP/P; 

e) řádně označený asistenční pes ve výcviku; 

f) malá živá zvířata v uzavřených schránách s nepropustným dnem; bezplatná 

přeprava se přiznává, pokud má schrána rozměry menší než 20 × 30 × 50 cm a její 

hmotnost nepřesahuje 25 kg; 

g) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 × 30 × 50 cm, nebo zavazadla tvaru 

válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž 

rozměr nepřesahuje 80 × 100 cm; bezplatní přeprava se přiznává, pokud hmotnost 

zavazadla nepřesahuje 25 kg; 

h) jeden pár lyží včetně lyžařských holí v obalu, snowboard, sáně, boby, koloběžka 

o délce do 120 cm, dětské odrážedlo; 

i) jedna nákupní taška na kolečkách; 

j) osoby vybavené pověřením ke kontrole podle zákona o silniční dopravě. 

14) Výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo porušení Smluvních 

přepravních podmínek činí 1 500 Kč. Pokud cestující přirážku uhradí na místě v hotovosti 

nebo do 5 pracovních dnů ode dne kontroly, snižuje se přirážka na 800 Kč. 

15) Zaměstnanci DPMB, a.s., v aktivním pracovním poměru jsou přepravováni za zvláštní 

jízdné podle interní směrnice dopravce. Zaměstnanci nárok na zlevněné jízdné prokazují 

výhradně elektronickým nosičem vydaným v rámci Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. 

16) Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH v aktuální zákonné výši. 

17) Tarif v tomto znění platí od 28. srpna 2022. 

Ceny jízdného a dovozného 

Tarifní 

vzdálenost 

v km 

Základní  

jízdné 

Zlevněné jízdné 

Dovozné 50 % 

základního 

jízdného 

25 % 

základního 

jízdného 

0–4 14 Kč 7 Kč 3 Kč 3 Kč 

5–7 18 Kč 9 Kč 4 Kč 4 Kč 

8–10 22 Kč 11 Kč 5 Kč 5 Kč 

11–13 28 Kč 14 Kč 7 Kč 7 Kč 

14–17 34 Kč 17 Kč 8 Kč 8 Kč 

18–20 40 Kč 20 Kč 10 Kč 10 Kč 

21–25 47 Kč 23 Kč 11 Kč 11 Kč 

26–30 55 Kč 27 Kč 13 Kč 13 Kč 

31–35 62 Kč 31 Kč 15 Kč 15 Kč 

36–40 70 Kč 35 Kč 17 Kč 17 Kč 

41–45 77 Kč 38 Kč 19 Kč 19 Kč 

46–50 85 Kč 42 Kč 21 Kč 21 Kč 

51–60 98 Kč 49 Kč 24 Kč 24 Kč 

61–70 110 Kč 55 Kč 27 Kč 27 Kč 

Základní jízdné:  
▪ cestující bez nároku na zlevněné jízdné dle bodu 5. 

Zlevněné jízdné – 50 % základního jízdného: 
▪ děti a junioři od 6 let do 18 let dle bodu 6; 

▪ žáci a studenti od 18 do 26 let dle bodu 7; 

▪ senioři nad 65 let dle bodu 8; 

▪ osoby s invaliditou 3. stupně dle bodu 9; 

▪ rodiče navštěvující dítě v ústavu dle bodu 10. 

Zlevněné jízdné – 25 % základního jízdného: 
▪ držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P dle bodu 11.  

Dovozné: 
▪ zavazadla, která nesplňují podmínky pro bezplatnou přepravu 

dle bodu 13, zejména zavazadla přesahující stanovené 

rozměry; 

▪ zvířata, která nesplňují podmínky pro bezplatnou přepravu 

dle bodu 13, zejména psi beze schrány. 


