
Město Sokolov

Nařízení města

č. 1/2017,

kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou 
a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy

Rada města Sokolova se na své schůzi dne 31. ledna 2017 usnesla vydat na základě 
§ 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2017 ze dne 25. 
listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s § 11 a 
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Maximální cena

(1) Maximální cena dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou 
dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy činí:

Základní jízdné:
a) jedna jízda při platbě v hotovosti 20 Kč
b) jedna jízda při platbě bankovní kartou nebo ČK AKV1) 12 Kč
c) třicetidenní předplatné (ČK AKV) 350 Kč
d) devadesátidenní předplatné (ČK AKV) 800 Kč
e) jednodenní jízdenka (platnost od 3:00 do 23:59 hod.) při platbě 

v hotovosti
35 Kč

f) jednodenní jízdenka (platnost od 3:00 do 23:59 hod.) při platbě bankovní 
kartou            

30 Kč

g) jednodenní jízdenka (platnost od 3:00 do 23:59 hod.) platba přes SMS 30 Kč
h) jednodenní jízdenka (platnost od 3:00 do 23:59 hod.) platba přes aplikaci 

Sejf
25 Kč

Zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let:
a) jedna jízda při platbě v hotovosti 10 Kč
b) jedna jízda při platbě bankovní kartou nebo ČK AKV 6 Kč
c) třicetidenní předplatné (ČK AKV) 175 Kč
d) devadesátidenní předplatné (ČK AKV)       400 Kč

Zlevněné jízdné pro důchodce do 70 let věku a studenty od 15 do 26 let:
a) jedna jízda při platbě bankovní kartou nebo ČK AKV 12 Kč
b) třicetidenní předplatné (ČK AKV) 175 Kč
c) devadesátidenní předplatné (ČK AKV) 400 Kč

Důchodci nad 70 let věku:
a) jedna jízda při platbě bankovní kartou nebo ČK AKV 12 Kč
b) roční předplatné         300 Kč



Zvláštní jízdné pro držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského:
roční předplatné 300 Kč

Živé zvíře, zavazadla:
a) jedna jízda při platbě v hotovosti 10 Kč
b) jedna jízda při plabě bankovní kartou nebo ČK AKV 6 Kč

(2) Maximální cenou podle tohoto nařízení se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty 
podle zvláštního právního předpisu2).

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení města č. 6/2014, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou 
hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné 
dopravy, se zrušuje.

Čl. 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení. 

Bc. Jan Picka, v. r.
starosta

Renata Oulehlová, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. února 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 18. února 2017

___________________________
1) ČK AKV bezkontaktní čipová karta (poplatek za vydání činí 100 Kč, platnost 3 roky).
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


