
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

                

Doručovací adresa 

  Tisková zpráva                                                                                                   Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

 

 

 

1/3 
 

 

Informace o změnách v Tarifu DÚK od 1. července 2022 

Ústí nad Labem – V souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ČR (MF) č. 02/2022,  

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 došlo 

s účinností od 1. dubna 2022 ke snížení poskytované slevy na jízdném pro děti a mládež od 6 do 

18 let, studenty denní (prezenční) formy studia od 18 do 26 let a osoby od dosažení věku 65 let 

z 75 % na 50% z plného (obyčejného) jízdného. Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje se 

s účinností od 1. července 2022 mění Tarif Dopravy Ústeckého kraje a dochází tak úpravám cen 

jízdného v souladu s cenovým výměrem v tomto rozsahu: 

 

• zlevněné jízdné s platností na 45 minut pro zónu 101–101 se zvyšuje z 5 Kč na 10 Kč, 

(při elektronické platbě z 4,50 Kč na 9 Kč) 

• zlevněné jízdné s platností na 60 minut pro zóny 101–121/122/171 se zvyšuje z 5 Kč  

na 11 Kč, (při elektronické platbě z 4,50 Kč na 9,90 Kč v rámci cestování pouze v zóně 

101, při cestování ze zóny 101 do některé ze zón 121/122/171 nebo v opačném směru  

10,30 Kč) 

• zlevněné jízdné s platností na 1 Den pro zónu 101-101 se zvyšuje z 22 Kč na 44 Kč, 

(při elektronické platbě 39,60 Kč) 

• zvýhodněné jízdné s platností na 1 Den pro zónu 101–101 se zvyšuje z 42 Kč na 45 Kč 

(při elektronické platbě 40,50 Kč) 

Úprava cen časových jízdenek pro zónu 101-101 Ústí nad Labem: 

    

Tarifní skupina 

(zlevněné jízdné) 

Platnost od 1. ledna 2021 Platnost od 1. července 2022 

7denní  30denní  90denní  7denní 30denní 90denní 

děti a mládež   

      6 - 18 let 
40 Kč 141 Kč 375 Kč 60 Kč 175 Kč 470 Kč 

student           

   18 - 26 let 
40 Kč 141 Kč 375 Kč 80 Kč 280 Kč 685 Kč 

osoba 65+ 40 Kč 141 Kč 375 Kč 80 Kč 280 Kč 750 Kč 
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V rámci úprav cen zlevněného jízdného dochází k dílčím úpravám některých dalších jízdenek:  

• obyčejné jízdné s platností na 60 minut pro zónu 101-101 v hodnotě 22 Kč se ruší a je 

nahrazeno stávající jízdenkou s platností na 60 minut pro zóny 101-121/122/171 

v hodnotě 23 Kč (při elektronické platbě 20,70 Kč). 

Ke dni 30. června 2022 ve 23:59 hod končí platnost jízdenky přestupní zlevněné v hodnotě 5 Kč 

s vyznačenou zónovou platností 101-101 nebo 101-121/122/171. Nepoškozené, nepoužité 

nebo jiným způsobem neznehodnocené jízdenky lze vrátit nebo s doplatkem vyměnit v provozních 

hodinách Zákaznického centra do 31. srpna 2022.  

                                                                                                                    

Od 1. července 2022 bude zavedena nová jízdenka přestupní ZTP, ZTP/P v hodnotě 5 Kč, 

s vyznačenou zónovou platností 101–121/122/171. Tato jízdenka je určena výhradně  

pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P pro cesty ze zóny 101 do některé ze zón 121/122/171  

nebo v opačném směru. Bezplatná přeprava pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P v zóně 101 Ústí nad 

Labem zůstává zachována. 
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Od 1. července 2022 bude rozšířena sleva na jízdné pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně.  

Pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně bude upravena cena u jednotlivého jízdného  

v kategorii zlevněné jízdné v tomto rozsahu: 

• zlevněné jízdné s platností na 45 minut pro zónu 101–101, v hodnotě 10 Kč 

(při elektronické platbě 9 Kč); 
 

• zlevněné jízdné s platností na 60 minut pro zónu 101-121/122/171, v hodnotě 11 Kč 

(při elektronické platbě 9,90 Kč v rámci cestování pouze v zóně 101, při cestování ze zóny 

101 do některé ze zón 121/122/171 nebo v opačném směru 10,30 Kč); 

 

• zlevněné jízdné s platností na 45 minut pro zónu 121-122 v hodnotě 7 Kč 

(při elektronické platbě 6,30 Kč); 

 

• jednodenní jízdné pro zónu 101-101 v hodnotě 44 Kč 

(při elektronické platbě 39,60 Kč). 

Časové jízdné pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně nadále zůstane poskytována v rámci 

slevy v kategorii „zvýhodněné jízdné“, tj. pro zónu 101-101. 

Změna nastává v prokazování nároku na zlevněné jízdné, nově se příjemci invalidního důchodu  

3. stupně budou od 1. 7. 2022 prokazovat 2D kódem (papírovým či elektronickým) a platným 

identifikačním osobním dokladem.  

Nepoškozené, nepoužité nebo jiným způsobem neznehodnocené jízdenky v kategorii zvýhodněné 

jízdné mohou příjemci invalidního důchody 3. stupně vrátit v provozních hodinách Zákaznického 

centra do 31. srpna 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Ústí nad Labem dne 24. června 2022 za DPmÚL a.s. Jana Dvořáková, tisková mluvčí 


