
VÝŇATEK  ZE  SMLUVNÍCH  PŘEPRAVNÍCH  PODMÍNEK 
v pravidelné linkové a městské autobusové dopravě osob autobusy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. 

s. 
Výňatky ze zákona 111/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky 175/2000 Sb. a cenového věstníku MF ČR. 

Cestující má právo na přepravu - splní-li podmínky 
stanovené přepravním řádem a tarifem a není-li 
vozidlo plně obsazeno. Jestliže v linkové dopravě 
nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, 
přeprava provedena nebo nebyla dokončena započatá 
přeprava, má cestující právo na: 
a) náhradní dopravu do místa určení 
b) vrácení jízdného za neprojetý úsek (při jednotlivé 
jízdě)  
c) bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a 
vrácení jízdného. 
V městské autobusové dopravě se jízdné nevrací. 
Jestliže nebyl cestující v důsledku zpoždění nebo 
ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu 
škody. 
 

Tarifní odbavení - jízdné za přepravu platí cestující 
před zahájením jízdy dle vyhlášeného tarifu. Přeplatky 
a nedoplatky řeší příslušná ustanovení vyhl. 175/2000 
Sb. a „Určené podmínky pro linkovou osobní 
dopravu“, zveřejněné v cenovém věstníku MF ČR. 
 

Platným jízdním dokladem je jízdenka pro 
jednotlivou jízdu, jízdenka časová, jiné jízdní doklady 
stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem, které 
cestující musí mít u sebe po celou dobu přepravy i 
v okamžiku vystoupení z vozidla. Časová jízdenka, 
volná jízdenka a průkazy jsou platné, mají-li všechny 
předepsané náležitosti a neuplynula-li doba jejich 
platnosti. Jestliže se cestující, který je ve vozidle, 
nemůže po započetí přepravy prokázat platným 
jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla 
nastoupením cestujícího do vozidla. 
 

Povinnosti cestujícího - cestující je při přepravě 
povinen starat se o vlastní bezpečnost, použít 
přidržovacích zařízení ve vozidle, zdržet se všeho co 
by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní 
bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, 
pořádek a klid ve vozidle a působit rušivě na osádku 
vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní 
cestující.  
  
Cestujícím není při přepravě dovoleno: 
♦ mluvit za jízdy na řidiče vozidla, zdržovat se 
v prostoru vyhrazeném pro řidiče vozidla a v prostoru, 
který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
♦ otevírat za jízdy dveře vozidla, uvádět 
bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat 
ven, 
♦ nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené 
♦ nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými 
bruslemi 
♦ nastupovat do vozidla se zmrzlinou nebo nápoji 
v kelímku, konzumovat potraviny a nápoje, které 
mohou znečistit ostatní cestující nebo vozidlo,  
♦ kouřit ve vozidle, chovat se hlučně, provozovat 
hudbu, zpěv, používat hlasitě rozhlasový přijímač 
nebo jiné reprodukční zařízení. 
  

 Přeprava dětí:  
1) Děti do dovršeného 6. roku se přepravují      

bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě 
dítěte však zaniká: 

♦ jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a 
téhož cestujícího 
♦ bylo-li dítěti na žádost doprovázejícího cestujícího 
zajištěno samostatné místo k sezení nebo zaujímá-li 
dítě s cestujícím doprovázejícím dvě místa k sezení ve 
vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou obsazena. 
2)   Děti do 6 let lze přepravovat jen v doprovodu 

cestujícího staršího 10 let. 
3)    Děti od 6 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na 

slevu 50%) na vyžádání dopravce průkazem, 
který vystaví dopravce nebo platným cestovním 
pasem př. v doprovodu rodiče s OP. 

4) Žáci do 15 let (nárok na slevu 62,5% 
obyč.jízného) se prokazují žákovským průkazem 
pro žáky do 15 let. 

5) Žáci/studenti od 15 do 26 let (nárok na slevu 
25% obyč.jízného) se prokazují žákovským 
průkazem pro žáky od 15 do 26 let. 

6) Místem prodeje žákovských průkazů jsou 
autobusy a určená místa na autobusových 
nádraží ve správě společnosti. 

7) Ověření žákovských průkazů je pouze na 
určených místech na autobusových nádraží ve 
správě společnosti. 

8) Průkazy se mezi dopravci navzájem  uznávají. 
 

Přeprava dětských kočárků: 
Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek 
s dítětem, jestliže to technické provedení, obsazenost 
vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. Cestující 
s kočárkem může nastoupit a vystoupit pouze 
s vědomím řidiče. Pro přepravu  kočárku platí 
ustanovení o přepravě zavazadel.  
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně. 
 

Přeprava osob na vozíku pro invalidy je 

umožněna:   
1)  v  bezbariérovém vozidle, 
2)  dovoluje-li to technické provedení a jeho 
obsazenost i v jiném vozidle. 
3)  dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli 
průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P se přepravují bezplatně. 
 

Přeprava zavazadel:  
Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, 
která vzhledem k rozměru, délce nebo hmotnosti lze 
bez  obtíží přepravit  pokud neohrožují bezpečnost 
přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. 
Zavazadla se přepravují  společně pod dohledem 
cestujícího, nebo odděleně jako cestovní zavazadla. 
Řidič nebo průvodčí jako pověřená osoba určuje, zda 
bude zavazadlo přepraveno bezplatně nebo za úhradu 
dovozného. Za zavazadla, která svými rozměry 
přesahují 20 x 30 x 50 cm, ve tvaru  válce průměr 10 
cm a délku 150 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr 
přesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost 
přesahuje 25 kg, se platí dovozné. Bezplatně se 
přepravuje taška na kolečkách, kterou s sebou bere do 
vozidla držitel průkazu ZTP, ZTP/P. 
                                                                                                                 
Přeprava jízdních kol:   
Jízdní kola se mohou přepravovat částečně složená 
v zavazadlovém prostoru nebo v autobusech, jež jsou 
vybaveny speciálními držáky. Přeprava jízdních kol 
v prostoru vozidla pro cestující není dovolena.          
 

Přeprava lyží :   
Lyže se mohou přepravovat v zavazadlovém prostoru i 
v prostoru vozidla. Za škody způsobené lyžemi 
nechráněnými obalem odpovídá cestující.                   
      

Cestujícím není dovoleno brát s sebou do vozidla 
nebezpečné věci - nabité zbraně, výbušniny, látky 
radioaktivní, těkavé a žíravé nebo věci, které mohou 
způsobit nákazu  nebo věci, které nelze umístit ve 
vozidle na místě k tomu určeném, nebo věc o 
hmotnosti vyšší než 50 kg. 
                                                                                                                                                                                                                           

Obsahem zavazadla může být přenosná ocelová 
láhev s topným plynem o obsahu nejvýše 10 kg, 
nádoba s topnou naftou do obsahu nejvýše 20 l, 
akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti 
zkratu a se zajištěnými odplynovacími  otvory. Ve 
vozidle lze současně přepravovat pouze jednu z těchto 
nebezpečných věcí.       

                                                                                                                  

Přeprava živých zvířat  
Živá zvířata lze přepravovat jako zavazadlo jen pod 
dohledem cestujícího; jsou-li splněny podmínky 
zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo 
neznečistila cestující nebo vozidlo a nebyla při 
přepravě ostatním cestujícím na obtíž; jsou-li zcela 
uzavřena ve snadno přenosných  klecích, koších nebo 
jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. 
Pro přepravu schrán platí ustanovení  o přepravě 
ručních zavazadel. Beze schrány je možno 
přepravovat výhradně psa, který  musí mít  bezpečný 

náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být 
přepravován na sedadle; nejde-li o nemocného, 
špinavého nebo  zlého psa. Za  takto přepravovaného 
psa se platí přepravné podle tarifu.    
                                                                                         
Řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná 
osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním 
odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen 
pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím 
pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, 
bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti 
ostatních cestujících. 

Pověřená osoba je oprávněna: 

♦ vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu 
pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem 
a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, 
♦ uložit cestujícímu, který se neprokázal platným 
jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat 
od cestujícího prokázání totožnosti,                   
♦ vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit 
cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění 
nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené 
osoby, znečišťuje vozidlo, nebo ostatní cestující, nebo 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo 
ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy 
nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, 
♦ nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy 
zavazadlo, cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, 
pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy 
cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo 
pokud jejich přepravu neumožňují,  
♦ nepřipustit k přepravě osoby, které mají obuty 
kolečkové  brusle.      
                       
Cestující je povinen: 
♦ dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které 
směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních 
cestujících, 
♦ na výzvu pověřené osoby se prokázat platným 
jízdním dokladem,                                                       
♦ neprokáže-li se platným jízdním dokladem, 
zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji 
totožnost, 
♦ na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za 
nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu 
pověřené osoby nebo za znečistění vozidla nebo za 
rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné 
obtěžování cestujících.  
 

Výše přirážek  
neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby 
platným jízdním dokladem: 
♦ do 100 km spoje činí výše přirážky 300,-Kč                                                   
♦ nad 100 km spoje činí výše přirážky 500,- Kč  
♦ na mezinárodních linkách činí výše přirážky 
1000,- Kč                                                   
♦ neprokáže-li  se cestující na výzvu    pověřené   
osoby dokladem o  zaplacení dovozného, činí výše 
přirážky 50,- Kč,                                                                    
♦ nedodrží-li cestující přepravní řád nebo pokyn 
pověřené osoby, nebo znečistí vozidlo, nebo ruší 
klidnou přepravu cestujících nebo jinak obtěžuje 
cestující, činí výše přirážky 300,- Kč                        
Kontrolní odznak  je odznak kruhového tvaru 
s vyobrazením autobusu, státní vlajky ČR, nápisem 
černé barvy „KONTROLA“ a nápisem žluté (zlaté) 
barvy „VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ 
REPUBLIKA“ v červeném kruhu. 

Vladimír Homola    v.r.   

 generální ředitel   


