
 

 

 

 

TARIF 
spole čnosti ARRIVA CITY s.r.o. 

pro p řepravu cestujících a zavazadel 

ve veřejné vnitrostátní silni ční linkové osobní doprav ě 

platný od 1.2.2018 

 

 

 

ROZSAH PLATNOSTI 

Společnost ARRIVA CITY s.r.o. (dále jen „dopravce“) vyhlašuje tento Tarif pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní 
dopravu dle určených podmínek stanovených platným cenovým výměrem Ministerstva financí.  

V cenách uváděných v českých korunách (Kč) je zahrnuta snížená sazba DPH, pokud není vysloveně uvedeno jinak.  

Tarif je platný pro linku 580916 Teplice – Praha. 

 
DRUHY JÍZDNÉHO 
 
Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který neuplatňuje nárok na slevu.  

Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle určených podmínek stanovených platným 
cenovým výměrem Ministerstva financí.  

Akční jízdné vyhlašuje dopravce. 

Dopravce si vyhrazuje právo vyhlásit jiné ceny pro jízdenky, zakoupené předem, a pro jízdenky kupované při nástupu do 
autobusu. 

 
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO DĚTI OD 6 LET DO 15 LET, PŘÍPADNĚ I PRO DĚTI MLADŠÍ 6 LET 
 
Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které (viz níže) 
nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti 
ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. 
Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem nebo občanským 
průkazem. 

Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují děti do dovršeného 6. roku                         
v doprovodu osoby starší 10 let v případě, že se jedná o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího. 
 

 
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO RODIČE K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH 
 
Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují rodiče nebo soudem stanovení 
opatrovníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech. 

Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale 
nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva 
zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. 

Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky a to směrem nejkratším nebo 
časově nejvýhodnějším. 



Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. 

Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. 

Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. 

Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. 

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění 
návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena 
nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 

 
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P 
 
Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P.  

Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P 
průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně. 

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo 
vodících psů těmito průkazy. 

 
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO ŽÁKY ŠKOL DO V ĚKU 15 LET 
 
Za zlevněné jízdné - maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol 
do věku 15 let  

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci všech škol do věku 15 let (dále jen „žáci“), 
kteří plní povinnou školní docházku v denní nebo prezenční formě studia a využívají veřejnou linkovou osobní vnitrostátní 
pravidelnou silniční dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného než je uvedeno v jeho 
osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo 
jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem 
studia, popř. koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“), do místa sídla školy k účasti na školním vyučování 
nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“). 

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo 
časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově 
nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy.  

Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního roku vyznačeného školou na žákovském 
průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, i když jsou tyto měsíce zahrnuty do doby platnosti průkazu. Při denním 
dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. 

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“). Žákovské 
průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné 
silniční dopravy navzájem uznávají. 

Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště žáka (včetně 
názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání 
školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po 
všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu. 

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá 
dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno 
období, v němž jej žák bude používat. 

V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě 
předložení potvrzení ubytovatele. 

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených 
ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském 
průkazu. 

 
ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL DO V ĚKU OD 15 LET DO 26 LET 
 
Za zlevněné jízdné - maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci                    
a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let. 

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech škol ve věku od 
15 let do 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve 
střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia a využívají veřejnou linkovou 
osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného než 



je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry 
péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu 
za účelem studia, popř. koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“), do místa sídla školy k účasti na školním 
vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“). 

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo 
časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově 
nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy.  

Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního roku vyznačeného školou na žákovském 
průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, i když jsou tyto měsíce zahrnuty do doby platnosti průkazu. Při denním 
dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. 

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“). Žákovské 
průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné 
silniční dopravy navzájem uznávají. 

Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště žáka (včetně 
názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání 
školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po 
všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu. 

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá 
dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno 
období, v němž jej žák bude používat. 

V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě 
předložení potvrzení ubytovatele. 

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených 
ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském 
průkazu. 

 
AKČNÍ JÍZDNÉ PRO SENIORY STARŠÍ 65 LET 
 
Za akční jízdné pro seniory starší 65 let se přepravují senioři, kteří dosáhli věku 65 let. 

Nárok na akční jízdné pro seniory starší 65 let je povinen cestující prokázat předložením (oficiálního) průkazu ověřeného 
razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či 
cestovním pasem. 

Dopravce si vyhrazuje právo omezit akční jízdné pro seniory na vybraných spojích.  

 
AKČNÍ JÍZDNÉ PRO DRŽITELE MEZINÁRODNÍHO STUDENTSKÉHO I DENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU ISIC 
 
Za akční jízdné pro držitele studentského průkazu ISIC se přepravují žáci a studenti, kteří nemohou prokázat nárok na 
zlevněné jízdné pro žáky a studenty ve věku do 15 let nebo ve věku od 15 do 26 let. 

Nárok na akční jízdné pro držitele průkazu ISIC je povinen cestující prokázat předložením platného průkazu ISIC. 

Nárok na slevu pro držitele průkazu ISIC není možné sdružovat s nárokem na zlevněné jízdné pro žáky a studenty ve věku 
do 15 let nebo ve věku od 15 do 26 let. 

 
BEZPLATNÁ P ŘEPRAVA 
 
Bezplatně se přepravují děti do 6 let, s výjimkou případů, kdy mohou využít pouze zlevněné jízdné pro děti do 6 let. 

Bezplatně se přepravuje průvodce držitele průkazu ZTP/P, vodící pes, asistenční pes a služební pes policie ČR. 

 
PŘEPRAVNÉ A DOVOZNÉ 
 
Přepravné za přepravu živých zvířat za doprovodu cestujícího, jakož i dovozné za přepravu ručních zavazadel                            
a spoluzavazadel cestujících se nevybírá. Přeprava živých zvířat není povolena. Výjimku tvoří vodící psi, doprovázející 
nevidomé, asistenční a služební psi, tyto nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. Tito psi nemusí mít 
náhubek. 

Bezplatně se přepravují: 
a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm 
a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, 
b) ruční zavazadla, tj. snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod 
sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší 
cestujícímu. 



c) dětské kočárky pro děti a vozíky pro invalidy,  
d) tašky na kolečkách,  
e) nejvýše dvě cestovní zavazadla, která je možno snadno a bezpečně umístit v zavazadlovém prostoru autobusu 
 
 
NEPLATNOST JÍZDENKY P ŘI PŘERUŠENÍ JÍZDY 
 
Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou. 

 
PŘEPLATKY A NEDOPLATKY 
 
V případě jízdenek, zakoupených předem prostřednictvím automatizovaných rezervačních a místenkových systémů, platí 
v případě vrácení jízdenky před započetím cesty pravidla provozovatelů těchto systémů  

Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném 
místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou 
jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl 
jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje. 

Za vrácenou jízdenku v předprodejní kanceláři se účtuje srážka dle obchodních podmínek stanovených provozovatelem 
rezervačního systému. 

Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. 

 
MÍSTENKY 
 
Na lince 580916 Teplice – Praha je na všechny spoje povinnost mít jízdenku s místenkou.  

Cena místenky je součástí ceny jízdného. 

 
CENÍK JÍZDNÉHO 
 
Ceník jízdného pro linku 580916 Teplice – Praha je samostatnou přílohou tohoto Tarifu.  

V cenách uvedených v Ceníku pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty. 

 
 



Akční

Obyčejné Poloviční Žákovské Studentské ZTP a ZTP/P Seniorské pro držitele ISIC

pro děti ve věku 
6-15 let

pro rodiče                  
k návštěvě 
postižených 
dětí v ústavu

79 Kč 39 Kč 29 Kč 59 Kč 19 Kč 59 Kč 71 Kč

89 Kč 44 Kč 33 Kč 66 Kč 21 Kč 69 Kč 80 Kč

 arrivae press

TARIF B - platí pro jízdenky 
zakoupené p ři nástupu do 
autobusu

S výjimkou oby čejného jízdného je využití ostatních druh ů jízdného umožn ěno pouze vybraným kategoriím cestujících po spln ění podmínek, 
určených tarifem (doložení nároku na slevu p říslušným pr ůkazem)

Bezplatná p řeprava:

Bezplatně se přepravují děti do 6 let, s výjimkou případů, kdy mohou využít pouze zlevněné jízdné pro děti do 6 let.

Bezplatně se přepravuje průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes.

pro držitele 
průkazu ZTP                       

a ZTP/P

pro seniory po 
dovršení 65 let 

věku

pro držitele 
studentského 
průkazu ISICPraha - Teplice

TARIF A - platí pro p ředem 
zakoupené jízdenky (e-shop, 
prodejní kancelá ře)

1 - 90
Teplice - Praha    bez nároku      

na slevu
pro žáky škol ve 
věku do 15 let

pro žáky                      
a studenty škol 

ve věku                               
15-26 let

CENÍK JÍZDNÉHO 
pro linku 580916  TEPLICE - PRAHA platný od 1.2.201 8

příloha k tarifu spole čnosti ARRIVA CITY s.r.o. pro p řepravu cestujících a zavazadel ve ve řejné vnitrostátní silni ční linkové osobní 
doprav ě

km Přepravní relace

Cena jízdného

Zlevn ěné Akční


