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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVU A SID 

dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 

platné pro provozní oblast Příbram, Sedlčany, Dobříš od 1. 9. 2017 

 

Základními předpisy, které upravují provozování veřejné silniční osobní dopravy jsou 

 

a) zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění 

b) vyhláška č.175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní 

dopravu v platném znění 

c) cenový výměr Ministerstva financí pro příslušný kalendářní rok 

 

 

1. Jízdní doklad 

Jízdním dokladem pro účel kontroly uzavření přepravní smlouvy je 

 

a) jízdenka pro jednotlivou jízdu zakoupená u řidiče nebo předem opatřená (s místenkou) 

b) jízdenka vydaná z odbavovacího zařízení u řidiče jako písemný doklad o realizaci 

předplacené jízdy z časového kupónu – platí jen při současném předložení čipové 

karty, jejíž aplikace tento časový kupón obsahuje. Podobenka na kartě musí souhlasit 

s podobou cestujícího, který jízdenku předkládá (karta je nepřenosná). 

 

 

2. Přeprava dětí a dětských kočárků  

 

a) děti do 6 let mohou být přepravovány jen v doprovodu osoby starší 10 let 

b) dvě děti do 6 let jsou přepravovány zdarma 

c) dětský kočárek s dítětem je přepravován zdarma 

d) nástup a výstup s kočárkem hlásí cestující řidiči a nastupuje a vystupuje s jeho 

souhlasem. 

e) dětský kočárek je po dobu přepravy v linkovém autobusu umístěn ve střední části 

autobusu u výstupních (zadních) dveří. Je-li linka obsluhována autobusem dálkového 

typu, je možno přepravovat dětský kočárek jako cestovní zavazadlo v zavazadlovém 

prostoru autobusu, pokud jej nelze bezpečně umístit v prostoru pro cestující.  

f) v době snížených nároků na přepravní kapacitu lze přepravovat i více kočárků s dětmi 

pokud tím není ohrožena bezpečnost přepravy. O umožnění přepravy dětského 

kočárku a jízdního kola rozhoduje řidič. 

g) za bezpečné uložení dětského kočárku v prostoru pro cestující zodpovídá cestující. 

(kočárek je přepravován jako spoluzavazadlo - § 21 vyhl.175/2000 Sb.). 

h) Přeprava jízdních kol není nabízena. 

 

 

3. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na 

sedadlech pro ně vyhrazených a označených. 
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a) v autobusech jsou vyhrazena vždy 2 místa k sezení pro tyto osoby a jsou označena.  O 

jejich umístění ve vozidle je řidič povinen na dotaz cestujícího informovat. 

b) autobusy v linkové dopravě nejsou standardně technicky vybaveny k přepravě osob na 

vozíku pro invalidy, není-li tato možnost uvedena v jízdním řádu 

c) řidič autobusu může poskytnout přiměřenou podpůrnou pomoc při nástupu a výstupu 

invalidních cestujících jen s ohledem na své zdravotní dispozice a plnění dalších 

povinností ve vztahu cestujícím. Dokonalá pomoc se předpokládá od průvodců 

invalidních osob (držitelů průkazů ZTP-P). Průvodci jsou přepravováni zdarma.  

 

 

4. Vztahy mezi cestujícím a dopravcem 

Dopravce v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajišťuje 

 

1) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a smluvních přepravních podmínkách, 

potvrzování průkazek na slevy jízdného a případně vracení jízdného  

a) v Příbrami na autobusovém nádraží, tel. 318 621 964 

b) v Dobříši, Příbramská ul. 1903, tel. 318 521 020 

c) v Sedlčanech, Nádražní ul. 438, tel. 318 821 606 

2) platí-li cestující jízdné v hotovosti u řidiče, je povinen přispět k urychlenému odbavení 

včasným připravením vhodných platidel (platidel přiměřené hodnoty k jízdnému). 

Cestující akceptuje v případě platby bankovkou nepřiměřené hodnoty, že mu místo 

vrácení přeplatku v hotovosti může být řidičem vystaveno potvrzení o závazku 

dopravce uhradit nevrácenou částku, které uplatní na pokladně v sídle společnosti, kde 

mu bude tato částka vyplacena. 

3) jízdné je možno platit také bankovní kartou na terminálu ve vozidle. 

4) vydávání písemného potvrzení o omezení dopravy nebo zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující požádá, v informačních kancelářích výše uvedených, přičemž za zpoždění 

spoje pro tento účel se považuje doba zpoždění nad 10 minut oproti jízdnímu řádu. 

Potvrzení o zpoždění může vydat také řidič, je-li vozidlo vybaveno odbavovacím 

zařízením, jehož programové vybavení tuto volbu umožňuje. 

 

Cestující se v zájmu bezpečnosti a plynulosti veřejné silniční linkové dopravy musí zdržet 

veškerého jednání, které by mohlo narušit řádnou, klidnou a pohodlnou přepravu. 

 

 

Přepravní kontrola; práva a povinnosti osob v souvislosti s kontrolou  

 

Osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy prováděním přepravní kontroly, vybavená 

kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce a řidič autobusu veřejné linkové dopravy jsou 

oprávněni dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, a dále 

pokyny k dodržování přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek (dále jen „pověřená 

osoba“). 

 

Kontrolní odznak je kruhového tvaru o průměru 45 mm, červenožluté barvy s vyobrazením 

autobusu, výrazem KONTROLA a nápisem VEŘEJNÁ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA. 
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Pověřená osoba je oprávněna: 

1) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným 

jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému 

2) vyloučit z přepravy cestujícího, který ani přes upozornění nedodržuje přepravní řád 

nebo tyto smluvní podmínky pro přepravu, nebo pokyny a příkazy pověřené osoby, 

nebo znečisťuje vozidlo, nebo pokud svým chováním obtěžuje ostatní cestující. 

Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost cestujícího. 

3) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem zaplatit jízdné a 

přirážku k jízdnému, nebo vyžadovat od cestujícího prokázání osobních údajů 

potřebných k vymáhání jízdného a přirážky. 

 

 

Podle § 18 a odst.3 zák. č.111/1994 Sb. stanovil dopravce výši přirážky takto 

 

1) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, činí 

výše přirážky 1000 Kč. Zaplatí-li cestující na místě provádění přepravní kontroly, 

snižuje se přirážka na 500 Kč.  

2) Přirážka se nesnižuje v případě, pokud cestující k prokázání uzavření přepravní 

smlouvy s dopravcem použije jízdenku či průkaz, které nejsou originálem (které byly 

neoprávněně pozměněny) nebo cizí čipovou kartu s časovým jízdným. 

3) v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, nebo 

znečistění vozidla nebo obtěžování cestujících, činí výše přirážky 500 Kč. 

 

 

5. Přeprava živých zvířat 

Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla.  Dále platí tyto podmínky 

 

a) živá zvířata, s výjimkou psa, lze přepravovat jen ve zvláštních schránách s 

nepropustným dnem 

b) zvířata nesmí být ostatním cestujícím na obtíž a nesmí ohrožovat jejich bezpečnost a 

zdraví. 

c) beze schrány může cestující přepravovat psa, který má bezpečný náhubek, je držen 

na vodítku nakrátko, a nesmí být přepravován na sedadle. 

d) ve vozidle může být současně přepravováno více psů, není-li dotčena bezpečnost a 

pohodlí cestujících. O počtu přepravovaných zvířat rozhoduje řidič. 

e) řidič autobusu nebo jiná pověřená osoba (přepravní kontrola) může odmítnout 

přepravu i jediného psa s ohledem na okamžitou situaci ve vozidle. 

f) za psa beze schrány je stanoveno přepravné ve výši 50 % obyčejného jízdného podle 

tarifu.  

g) za zvíře ve schráně (také psa) je stanoveno přepravné ve výši podle rozměrů nebo 

váhy schrány jako při přepravě zavazadel. 

h) vodicího psa doprovázejícího tělesně postiženou osobu (pes – asistent) a služebního 

psa Policie nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout).  
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Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené 

dopravcem (§ 49 Vyhl.č.175/2000 Sb.). 

 

Za uzavření přepravní smlouvy je považováno zakoupení jízdenky ve vozidle bezprostředně po 

nástupu nebo nástup do vozidla s platným jízdním dokladem předem opatřeným. 

 

Tyto smluvní přepravní podmínky nabývají platnosti dne 1. 9. 2017. 

 

 


