
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY (SPP) 
v příměstské (vč. integrované) a městské  linkové autobusové dopravě osob 

autobusy společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
(Výňatky ze zákona 111/1994 Sb., vyhlášky 175/2000Sb. a cenového věstníku MF ČR, ve znění 

pozdějších předpisů) 

Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1.9.2018 a nahrazují plně předchozí verzi   Verze 2018/08/14 

Jízdní doklad, cena za přepravu 

Jízdní doklad je jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
jízdenka s místenkou, jízdenka časová nebo 
jiné jízdní doklady (stanovené zvláštními 
předpisy nebo tarifem), které cestující musí 
mít u sebe po celou dobu přepravy i 
v okamžiku vystoupení z vozidla. Všechny 
jízdenky a průkazy jsou platné, mají-li veškeré 
předepsané náležitosti a neuplynula-li doba 
jejich platnosti.  
Cenu za přepravu platí cestující dle 
vyhlášeného tarifu před zahájením jízdy. 
Cestující se ihned při převzetí jízdenky 
v autobuse přesvědčí, že mu byla vydána dle 
jeho požadavků; pozdější reklamace není 
možné u řidiče řešit. 

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 započatá přeprava 
nebyla dokončena, 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. Cestující nemá právo na náhradu 
škody v důsledku zpoždění nebo ztráty 
přípoje. 

Nárok na slevu z obyčejného jízdného (dále 
„OJ“) v příměstské dopravě 
1) Děti od 6 do 18 let a druhé a další dítě do 6 
let za doprovodu jedné osoby se přepravují za 
25% OJ, děti od 6 do 15 let se neprokazují, od 
15 do 18 let prokazují svůj věk úředně 
vydaným osobním dokladem, žákovským 
průkazem, ISIC kartou. 
2) Žáci/studenti od 18 do 26 let se přepravují za 
25%OJ, prokazují se platným žákovským 
průkazem nebo platnou ISIC kartou. 
3) Cestující nad 65 let se přepravují za 25%OJ, 
svůj věk prokazují průkazem občana EU, 
cestovním pasem, jiným úředně vydaným 
osobním dokladem. 
Místem prodeje a ověření žákovských průkazů 
jsou určená prodejní místa na autobusových 
nádražích. Tyto průkazy se mezi dopravci 
navzájem uznávají. 
4) za max. 50% z OJ se přepravují rodiče 
k návštěvě dětí zdravotně postižených a 
umístěných v ústavech na základě průkazu. 
5) za max. 25% z OJ se přepravují držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P 
Cestující je povinen doklad na slevu předložit 
řidiči ke kontrole potřebných údajů pro uznání 
slevy, zejména data narození. 
 

Nárok na slevu v městské hromadné 
dopravě 

Nárok na slevu v městské dopravě je dán 
ceníkem městské dopravy 

Bezplatná přeprava v příměstské dopravě 

1) Děti do dovršeného 6. roku; 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  doprovodem 
dvě místa k sezení ve vozidle, jehož všechna 
místa k sezení jsou obsazena. 
Děti do 6 let lze přepravovat jen v doprovodu 
cestujícího staršího 10 let 

2) Dítě v kočárku a to včetně kočárku 
3) Průvodce držitele ZTP/P nebo vodící pes 

Bezplatná přeprava v městské dopravě  
Nárok na bezplatnou přepravu je dán ceníkem 
městské dopravy 

Přeprava 

- zavazadel 

Cestující může vzít s sebou k přepravě 
zavazadla, která lze vzhledem k rozměru, 
délce nebo hmotnosti bez obtíží přepravit, 
která neohrožují bezpečnost přepravy a 
nejsou ostatním cestujícím na obtíž. 
Zavazadla se přepravují společně pod 
dohledem cestujícího (ruční zavazadlo, 
spoluzavazadlo), nebo odděleně jako cestovní 
zavazadla. Řidič jako pověřená osoba určuje, 
zda bude zavazadlo přepraveno bezplatně 
(ruční zavazadlo) nebo za úhradu dovozného. 
Za dovozné se přepravují zavazadla 
přesahující: 
 rozměr 20x30x50 cm,  
 tvar válce průměr 10 cm a délky 150 cm  
 tvar desky o rozměru 80 x 100 cm  
 zavazadla přesahující hmotnost 25 kg. 

Bezplatně se přepravuje taška na kolečkách, 
kterou s sebou bere do vozidla držitel průkazu 
ZTP, ZTP/P. 
Předměty spotřební elektroniky (notebooky, 
telefony, fotoaparáty, přehrávače, atd.), 
cenné a křehké věci je cestující povinen 
přepravovat výhradně jako ruční zavazadlo ve 
vhodném ochranném obalu. Za takové 
zavazadlo nese plnou odpovědnost cestující. 

- 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 samotného kočárku platí ustanovení 
o přepravě zavazadel.  

- jízdních kol  

Jízdní kola se mohou přepravovat částečně 
složená a v ochranném obalu v zavazadlovém 
prostoru nebo v autobusech, jež jsou 
vybaveny speciálními držáky. Přeprava 
jízdních kol v prostoru vozidla pro cestující 
není dovolena.  

- lyží 

Lyže se mohou přepravovat v zavazadlovém 
prostoru i v prostoru pro cestující. Za škody 
způsobené lyžemi nechráněnými obalem 
odpovídá cestující.   

- živých zvířat  

Živá zvířata lze přepravovat jako ruční 
zavazadlo nebo spoluzavazadlo jen pod 
dohledem cestujícího; 
Cestující musí zajistit, aby zvířata nepoškodila 
nebo neznečistila cestující nebo vozidlo a 
nebyla při přepravě ostatním cestujícím na 
obtíž;  
Zvířata lze přepravovat, jsou-li zcela uzavřena 
v přenosných  klecích nebo jiných vhodných 
schránách s nepropustným dnem.  

Beze schrány je možno přepravovat výhradně 
psa, který musí mít bezpečný náhubek, je 
držen na vodítku nakrátko a nesmí být 
přepravován na sedadle. Nelze přepravit 
nemocného, špinavého nebo zlého psa. Za 
takto přepravovaného psa se platí přepravné 
dle tarifu. 

- osob na vozíku pro invalidy je možná 

1)  v  bezbariérovém vozidle, 

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. 

Cestující je povinen 

 starat se o vlastní bezpečnost, 
 použít přidržovacích zařízení ve vozidle, 
 zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit 
bezpečnost a plynulost dopravy, rušit nebo 
obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou 
jejich stížností, bránit řádnému výkonu 
povinností pracovníků dopravce, poškodit 
majetek dopravce nebo cestujících, 
 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 a prokázat svoji 
totožnost, 
 na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za 
nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a 
příkazu pověřené osoby, za znečistění vozidla, 
za rušení klidné přepravy cestujících, za jiné 
obtěžování cestujících, 
 platit jízdné přiměřenou bankovkou v max. 
hodnotě 500,-Kč  

Kontrolní činnost dopravce 

řidič nebo jiná osoba pověřená dopravcem 
a vybavená kontrolním odznakem nebo 
průkazem je oprávněna 
 dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění 
jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy 
 uložit cestujícímu, který se neprokázal 
platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku a 
vyžadovat od cestujícího prokázání 
totožnosti, 
 vyloučit z přepravy cestujícího, který se na 
výzvu neprokáže platným jízdním dokladem a 
nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, 
 vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit 
cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes 
upozornění nedodržuje přepravní řád a 
povinnosti cestujícího; vyloučením z přepravy 
nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví 
cestujícího, 
 nepřipustit nebo vyloučit z přepravy 
cestujícího, který se chová hlučně nebo jinak 
obtěžuje ostatní cestující, znečisťuje cestující 
nebo vozidlo svým oděvem nebo chováním. 
Za obtěžování se považuje zejména 
nepřiměřené jednání v podnapilosti, pod 
vlivem omamných látek nebo obtěžování 
zápachem. 

Přirážka na jízdném 
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  
 nedodržuje-li cestující přepravní řád, činí 
výše přirážky 300,- Kč 

Podmínky přepravy v integrované dopravě 
Jihočeského kraje 

Podmínky přepravy se řídí SPP integrova- 
ného dopravního systému Jihočeského kraje 

 

Ing. Vladimír Homola v. r. 

generální ředitel 


