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Výkonné vedení a tisk 

DB Fernverkehr AG 
Preismanagement International - P.FMR 13 
Stephensonstr. 1 
D-60326 Frankfurt am Main 

 
 
 

 

Historie změn a doplnění 
 

 
Poř. 
č. 

 

Č. TVA  
 

Platné od... 
 

Krátký popis 

1 330/50/2016 12.12.2016 Nové vydání 

2 20/3/2017 16.1.2017 Oprava tiskových chby v 1. větě odst. 3.2 

3 44/6/2017 06.2.2017 Aktualizace seznamu linek 

4 64/9/2017 06.3.2017 Odst. 4.2: Požadavek na dětské sedačky 

Odst. 4.4: Nové znění ustanovení o věkové hranici za 
účelem lepší srozumitelnosti 

5 115/17/2017 24.4.2017 Akce eCoupon: zveřejněna v TVA 

6 145/21/2017 22.5.2017 Akce eCoupon: zveřejněna v TVA 

7 192/29/2017 19.7.2017 Aktualizace příloh 

8 236/39/2017 25.9.2017 Aktualizace příloh 
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Podmínky používání autobusů IC (IC Bus) 
 

1. Rozsah platnosti 

1.1. Tyto zvláštní přepravní podmínky pro používání autobusů IC (autobusů IC spolkových drah 
(SD)) platí pro pořizování jízdenek a provádění přepravy autobusovými linkami IC (viz přílohu č. 
1. Jde o doplňující podmínky ke všeobecným přepravním podmínkám dle nařízení o všeobecných 
přepravních podmínkách pro tramvajovou a autobusovou dopravu a pravidelnou linkovou 
dopravu realizovanou motorovými vozidly (VO-ABB). 

1.2. Jakmile dojde k vydání přímé jízdenky určené k použití ve vlacích a autobusech IC ve 
vnitroněmecké dopravě, platí na přepravu ve vlacích přepravní podmínky společnosti Deutsche 
Bahn AG (PP DB) s tím omezením, že je vyloučeno její použití ve vlacích nespolkových drah 
(ND). Přepravní podmínky DB se kromě toho vztahují i na přepravu v autobusech IC, pokud se na 
ně v následujícím textu odkazuje. 

1.3. Na mezinárodní dopravu se v případě přímých jízdenek na jízdu vlakem vztahují zvláštní 
mezinárodní přepravní podmínky společnosti Deutsche Bahn AG (SCIC-NRT) s tím omezením, 
že je vyloučeno jejich použití ve vlacích nespolkových železnic na území Německa. 

1.4. Autobusy IC provozuje společnost DB Fernverkehr AG. K uzavření smlouvy o přepravě 
dochází jménem společnosti DB Fernverkehr AG1. Při vydání přímých jízdenek určených k použití 
v autobusech IC a ve vlacích dochází k uzavření více smluv o přepravě najednou. 

1.5. Všechny výše uvedené přepravní podmínky lze nalézt na stránkách www.bahn.de/agb, 
odkud je možné si jejich znění i stáhnout. 

 

2. Jízdenky, místenky 

2.1. Jízdenky pro jízdu v povinně místenkových autobusech IC je nutno si zakoupit včetně 
místenky ještě před zahájením jízdy v prodejních místech obsluhovaných personálem DB (např. 
cestovní centra DB nebo agentura DB), v jízdenkových automatech DB či na internetu na 
stránkách www.bahn.de (např. jako lístek zakoupený z mobilního telefonu či na internetu). 

2.2. Jízdenky se vydávají v rámci nabídek uvedených v části 3. těchto podmínek. 

2.3. Při souběžném zakoupení jízdenky se vydá místenka do autobusu IC zdarma. Cestující, 
kteří již jízdenku mají (např. kartu BahnCard 100, Interrail Pass, nabídky ze zámořských zemí, 
jako je např. Eurail Pass či German Rail Pass), si musejí zakoupit místenku za poplatek ve výši 
4,50 euro. To platí i pro děti mladší 6 let. Nárok na rezervované sedadlo propadá, pokud ho 
cestující před odjezdem autobusu IC neobsadí. 

2.4. Jízdenky a místenky si lze v zásadě zakoupit až tři měsíce před prvním dnem jejich 
platnosti. Při akčních nebo zvláštních nabídkách mohou platit odchylné lhůty, které jsou 
v takovém případě uvedeny v příslušných smluvních podmínkách. 

2.5. Jízdenky a místenky je možno si zakoupit v prodejních místech obsluhovaných personálem 
DB (např. cestovní centra DB nebo agentura DB), v jízdenkových automatech DB či na 
internetových stránkách www.bahn.de (např. jako lístek zakoupený z mobilního telefonu či na 
internetu) nejpozději 1 hodinu před odjezdem příslušné autobusové linky IC.  

 
 
 

1 
Odchylně od tohoto ustanovení probíhá přeprava na lince Norimberk – Curych (Švýcarsko) na území Švýcarska 
jménem a na účet společnosti SBB AG. 

http://www.bahn.de/agb
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
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2.6. Na zastávkách autobusů IC si lze zakoupit jízdenky k okamžitému nástupu jízdy nejpozději 
5 minut před odjezdem autobusu z dané zastávky (výjimky jsou uvedeny v příloze č. 2) za 
předpokladu, že jsou stále volná místa. Při zakoupení jízdenky na těchto zastávkách autobusů IC 
je nutno mít připravenou hotovost v přesné výši ceny jízdenky. V opačném případě může být 
cestujícímu místo vrácení obnosu přesahujícího 20,- euro poskytnuta tzv. přeplacenka s platností 
omezenou na šest měsíců, přičemž tím veškerý dluh vůči cestujícímu zaniká. Tuto přeplacenku si 
může cestující vyměnit za hotovost v prodejních místech obsluhovaných personálem DB (např. 
cestovní centrum DB nebo agentura DB). V autobusech IC se nevydávají jízdenky na další jízdu 
vlakem ani na přestup do 1. vozové třídy. 

 

3. Nabídky 

3.1. „Flexpreis“ se slevou / bez slevy BahnCard 25/50 resp. RAILPLUS 

Na všechny autobusové spoje IC se vydávají jízdenky, příp. i přímé ve smyslu 1. věty odst. 1.2, 
za cenu „Flexpreis“ produktové třídy IC/EC jako jednoduché či zpáteční jízdenky 2. třídy včetně 
místenky. Majitelé jízdenky „Flexpreis“ produktové třídy C získávají přechod do produktové třídy 
IC/EC. Majitelé karty BahnCard 25/50 získávají slevu na základě karty BahnCard ve výši 25 % 
resp. 50 %. Při přeshraničních cestách obdrží majitelé karty BahnCard a/nebo karty RAILPLUS 
slevu ve výši 25 % na část trasy v Německu i v zahraničí. 

3.2. Ceny „Sparpreis IC Bus“ a „Sparpreis“ se slevou / bez slevy BahnCard 

Jízdenky včetně místenek za cenu „Sparpreis IC Bus“ se vydávají za cenu 9,- až 99,- euro za 
jednoduchou jízdenku platnou i pro autobusy IC, přičemž je možné uplatnit slevu BahnCard 
25/50. Při zakoupení zpáteční jízdenky se vydává pouze jedna jízdenka na cestu tam i zpět. Tyto 
jízdenky opravňují cestující pouze k jízdě v autobusech IC a též ve dnech a časech uvedených na 
jízdence (vázanost na autobus). Jakmile dojde k vyčerpání dostupného kontingentu, není již 
možné si jízdenky za cenu „Sparpreis IC Bus“ dokoupit. 

Jízdenky platí pro jednoduchou jízdu, resp. zpáteční jízdu uskutečněnou do jednoho měsíce, a to 
vždy od uvedeného dne platnosti do 3:00 hod. následujícího dne. 

U skupin až 5 společně cestujících osob platí druhá až pátá osoba pevnou cenu za 
spolucestujícího ve výši 19,- euro, jedná-li se v případě první cestujícího o dospělou osobu. 
V takovém případě se vydává jedna společná jízdenka. Jízdenky zakoupené za cenu 
„Sparpreis“ se vydávají pouze jako přímé jízdenky ve smyslu 1. věty odst. 1.2. 

3.3. Ceny „Sparpreis Europa IC Bus“ a „Sparpreis Europa“ se slevou / bez slevy BahnCard 

Jízdenky s místenkou za cenu „Sparpreis Europa IC Bus“, resp. se slevou BahnCard 25, se 
vydávají k jízdám na mezinárodních linkách dle dostupnosti za pevné ceny ve výši 9,- až 119,- 
euro za jednoduchou jízdenku a jsou určené výlučně k použití v autobusech IC. Opravňují 
pouze k jízdám v autobusech a ve dnech a časech uvedených na jízdence (vázanost na 
autobus). 

Jízdenky za cenu „Sparpreis Europa“ se vydávají pouze jako přímé jízdenky ve smyslu 1. věty 
odst. 1.2. 

3.4. BahnCard 100 

Majitelé karty BahnCard 100, kteří cestují autobusem IC na vnitroněmeckých linkách, si musejí na 
každou jízdu zakoupit místenku za cenu 4,50 euro. Majitelé karty BahnCard 100, kteří cestují 
autobusem IC do zahraničí, obdrží přímou jízdenku vč. místenky se slevou 25 % RAILPLUS 
platnou pouze na zahraniční část trasy. 

3.5. Interrail Pass, German Rail Pass, Eurail Pass 

Majitelé jízdenky Interrail Pass, German Rail Pass, Eurail Pass, jejichž doba platnosti pokrývá 
trvání zvolené jízdy autobusem IC, si musejí zakoupit povinnou místenku za cenu 4,50 euro na 
osobu. 
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Cestující, jejichž jízdenka Interrail Pass, German Rail Pass nebo Eurail Pass pokrývá pouze část 
zvolené trasy autobusu, si musí dokoupit jízdenku pro chybějící část trasy. Tato se označuje jako 
„Pass 2“ (je-li nepokrytá část trasy na území Německa) nebo „Pass 3“ (je-li nepokrytá část trasy 
mimo území Německa). 

Majitelé jízdenky Interrail Global Pass, kteří mají bydliště v Německu, uplatní pro část trasy na 
území Německa jízdenku typu „Pass 2“. 

 

4. Přeprava dětí 

4.1. Bez místenky je přeprava dětí vyloučena. 

4.2. Pro děti do věku 3 let (včetně) musí a pro starší děti může doprovázející osoba přinést 
vhodné zařízení k bezpečnému upoutání dětí při jízdě (tzv. „vajíčko“, autosedačka, podsedák), 
jelikož tato zařízení nejsou v autobusech IC k dispozici. Sedadla v autobusech IC jsou 
standardně vybavena dvoubodovými pánevními bezpečnostními pásy, pomocí nichž je nutno 
přinesenou autosedačku připevnit. V opačném případě může být přeprava dítěte odmítnuta. 

4.3. Děti až do věku 5 let (včetně) mají přepravu s výjimkou povinně hrazených místenek 
zdarma za předpokladu, že je doprovází odpovědná osoba. Děti ve věku 6 až 14 let (včetně) mají 
přepravu zdarma, doprovází-li je alespoň jeden rodič či prarodič nebo životní partner rodiče či 
prarodiče, příp. opatrovník, přičemž tato dospělá osoba si zakoupila jízdenku za cenu „Flexpreis“, 
„Sparpreis“ nebo „Sparpreis Europa“, příp. i se slevou BahnCard, v níž je uveden počet 
doprovázených dětí. 

4.4. Děti od 6 do 14 let (včetně) bez doprovodu platí podle 2. věty odst. 4.3 polovinu ceny 
„Flexpreis“, „Sparpreis“ nebo „Sparpreis Europa“ (příp. se slevou BahnCard či RAILPLUS). 
Rozhodující je věk dítěte v den nástupu k jízdě, u zpáteční jízdenky pak v den nástupu ke 
zpáteční jízdě. 

 

5. Výměna jízdenky, vrácení peněz 

5.1. Jízdenky zakoupené za cenu „Flexpreis“ a jízdenky typu „Pass 2“ nebo „Pass 3“ lze zdarma 
vyměnit, příp. požadovat vrácení peněz, nejpozději v první den platnosti jízdenky. Od prvního dne 
platnosti jízdenky lze jízdenku vyměnit či požadovat vrácení peněz za poplatek 19,- euro. 

5.2. Výměna, resp. vrácení peněz za jízdenky „Sparpreis IC Bus“ a „Sparpreis Europa IC Bus“ 
je možná nejpozději prvního dne její platnosti, u zpáteční jízdenky pak nejpozději prvního dne 
platnosti zpáteční jízdy, a to za poplatek 19,- euro. Pozdější výměna jízdenky či vrácení peněz je 
vyloučeno. 

5.3. Pro vracení peněz a výměnu jízdenek určených k přímému použití ve vlacích a autobusech 
IC (vč. „Sparpreis“ a „Sparpreis Europa“) platí ve vnitroněmecké dopravě ustanovení části 4. 
podmínek pro přepravu osob společnosti Deutsche Bahn AG (přepravní podmínky v osobní 
dopravě) a v mezinárodní dopravě pak ustanovení části 13. mezinárodních přepravních 
podmínek SCIC-NRT. 

 

6. Chybějící přepravní doklady 

V případě chybějících přepravních dokladů (jízdenka, místenka, slevová karta) nebo chce-li 
cestující použít jiný než rezervovaný autobus, je v zásadě možné si jízdenky dodatečně zakoupit 
v prodejních místech obsluhovaných personálem a přímo v autobusech IC nejpozději zhruba 5 
minut před odjezdem z příslušné zastávky autobusů IC za následujících podmínek (výjimky jsou 
uvedeny v příloze č. 2). 

6.1. Cestující s jízdenkou zakoupenou za cenu „Flexpreis“, kteří chtějí použít autobus IC 
odlišný od toho, jenž je uveden na příslušné místence, nebo nepředloží-li místenku pro zvolený 
autobus, mohou daný autobus IC použít při uhrazení částky 4,50 euro za místenku za 
předpokladu, že jsou v daném autobuse stále volná místa. 
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Cestující s jízdenkou za cenu „Sparpreis“, „Sparpreis Europa“, „Sparpreis IC Bus“ nebo 
„Sparpreis Europa IC Bus“ získají novou jízdenku za cenu „Flexpreis“ a místenku podle odst. 2.3 
za předpokladu, že jsou k dispozici volná místa. 

 
 

Cestující s nevyužitou osobní jízdenkou (jízdenka zakoupená na internetu nebo vydaná 
obsluhou autobusu IC na jméno cestujícího) je mohou vrátit na prodejních místech 
obsluhovaných personálem DB za poplatek 19,- euro, pokud tam tuto jízdenku předloží 
s jízdenkou nově zakoupenou v autobusu IC (opět vydanou obsluhou autobusu IC na jméno 
cestujícího) během 14 dnů. 

6.2. Cestující s jízdenkou zakoupenou za cenu „Flexpreis“, „Sparpreis“ nebo „Sparpreis IC Bus“ 
včetně slevy BahnCard, kteří při kontrole jízdních dokladů nepředloží svou slevovou kartu 
(BahnCard, RAILPLUS), musejí dodatečně uhradit rozdíl mezi zlevněnou a plnou cenou takové 
jízdenky (tzv. „doplatková jízdenka“). Při cestách do zahraničí se za část trasy v zahraničí účtuje 
plná cena Flexpreis. 

Cestující s jízdenkou za cenu „Sparpreis Europa“ nebo „Sparpreis Europa IC Bus“ včetně slevy 
BahnCard obdrží jízdenku „Vergessene BahnCard“ (zapomenutá karta BahnCard) za pevnou 
cenu 30,- euro, pokud nebudou při kontrole jízdních dokladů schopni slevovou kartu předložit. 

Jízdenky typu „doplatek“ a „zapomenutá karta BahnCard“ lze vrátit v prodejních místech DB, 
přičemž cestujícímu bude z vrácené částky odečten poplatek za zpracování ve výši 7,- euro, a 
to za předpokladu, že cestující do 14 dnů předloží kartu BahnCard/RAILPLUS platnou v době 
kontroly jízdních dokladů v prodejním místě DB (např. cestovní centrum DB / agentura DB). 

 

7. Přeprava zavazadel, zvířat a kol 
7.1. Přeprava zavazadel je omezena na dva kusy zavazadel s maximálními rozměry 70 cm x 
50 cm x 30 cm (délka – šířka – výška), a to bez nároku na jejich přepravu v prostoru pro 
cestující v autobusu. Skládací dětský kočárek je možno přepravovat za předpokladu, že je 
v autobusu dostatek volného zavazadlového prostoru. 

7.2. Přeprava zvířat je vyloučena s výjimkou vodicích a doprovodných psů ve smyslu § 145 
odst. 2 bod 2 německé IX. knihy sociálního zákoníku (SGB IX). Vodicí a doprovodní psi musejí 
být umístěni v prostoru pro nohy vedlejšího sedadla. K tomuto účelu je nutno příslušné místo 
zdarma rezervovat prostřednictvím střediska služeb mobility (viz odst. 8.5) nebo prodejního místa 
obsluhovaného personálem DB (např. cestovní centrum DB nebo agentura DB).  

7.3. Přeprava kol je v zásadě možná za předpokladu, že je daný autobus IC v jízdním řádu 
označen symbolem kola a v autobusu IC jsou k dispozici příslušná zařízení k upevnění kol. 

K přepravě běžného cyklistického kola je nutno zakoupit jízdenku pro kolo a místenku pro 
přepravní prostor. Jiné druhy kol (např. tandemová kola, trojkolky) jsou z přepravy vyloučeny. 
Kromě toho platí ustanovení části 8. přepravních podmínek v osobní dopravě DB. 

7.4. Z důvodu urychlení celní kontroly musejí být zavazadla neuzamčená. Cestující mohou 
přepravovat pouze takové předměty a zboží v takovém množství, které nepodléhají proclení. 

 

8. Osoby s postiženími 

8.1. Přeprava těžce postižených osob a jejich doprovázejících osob v autobusech IC ve 
vnitroněmecké dopravě probíhá dle ustanovení § 145 a násl. deváté knihy německého sociálního 
zákoníku (SGB IX). K tomu platí i ustanovení odst. 2.5 a 2.6 přepravních podmínek pro zvláštní 
skupiny osob. 

8.2. V mezinárodní dopravě může slepé osoby či osoby na vozíku a jiné osoby s omezenou 
pohyblivostí podle odst. 17.3 SCIC-NRT zdarma doprovázet jedna doprovázející osoba, pokud 
tyto osoby cestují společně. 
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Příslušná dvě sedadla (zdarma) je nutno si předem zarezervovat. 

8.3. Ortopedické pomůcky se přepravují v autobusech IC při dodržení technických předpokladů 
za podmínky, že je k dispozici dostatek úložného prostoru. Je možné přepravovat takové 
ortopedické pomůcky, které lze složit a jež mají ve složeném stavu následující maximální 
rozměry: délka 1200 mm, šířka 350 mm, výška 1090 mm. Veškeré ortopedické pomůcky se 
musejí přepravovat naležato. Jejich hmotnost nesmí překročit 31,5 kg. 

8.4. Přeprava tříkolových kol, tříkolových lehokol, dlouhých koloběžek (> 1200 mm) nebo 
nedělitelných ručních kol (tzv. handbike) není v autobusech IC možná. 

8.5. K zajištění pomocných služeb před přepravou nebo během ní (např. pomoc při 
nastupování/vystupování) je nutno příslušný požadavek nahlásit středisku služeb mobility do 
20:00 dne předcházejícího termínu odjezdu (viz část 12.). Ve zvláštních případech, např. při 
poskytnutí pomocných služeb třetími osobami, mohou platit odlišné lhůty pro nahlášení takových 
požadavků. 

8.6. Přeprava osob využívajících invalidní vozíky je možná: 

• ve všech autobusech IC, je-li dotčená osoba schopná sedět na normálním sedadle a 
její vozík je možno složit. Pokud dotčenou osobu nedoprovází žádná další osoba, musí 
být cestující schopen se k sedadlu a z něj dostat bez cizí pomoci a v případě potřeby 
změnit místo k sezení, při evakuaci pak musí být schopen sám autobus IC opustit; 

• v autobusech IC, které mají zvláštní místo pro invalidní vozík, na němž lze tento vozík 
upevnit, takže cestující nemusí vozík opustit. Daný invalidní vozík musí být k tomuto 
způsobu přepravy vhodný, přičemž musí být od výrobce označen a navržen jako 
alternativní místo pro spolucestujícího. K tomu musí být invalidní vozík vybaven 
zvláštními bezpečnostními upevňovacími body (tzv. silovými uzlovými body) dle 
požadavků normy DIN 75078 nebo mít příslušné prohlášení výrobce podle normy DIN 
EN 12183 či 12184. Cestující odpovídá za splnění těchto předpokladů. Požadavek na 
využití místa pro invalidní vozík je nutno nahlásit středisku služeb mobility nejpozději 7 
dní před nástupem k jízdě (viz odst. 8.5). Tam cestující obdrží veškeré další potřebné 
informace. 

Na místo vyhrazené pro invalidní vozík je možné se dostat pomocí zabudované rampy 
nebo zabudované zdviže. Místem nástupu je v zásadě místo odjezdu uvedené na 
jízdence. Cestující se musí na dané místo dostavit nejpozději 30 minut před časem 
odjezdu uvedeným na jízdence. Je-li nutno takového cestujícího vyzvednout na jiném 
místě autobusového nádraží, je nutno tuto skutečnost předem sdělit středisku služeb 
mobility. 

Autobusy IC mají minimální šířku dveří 620 mm a minimální šířku uličky 365 mm. Řidič autobusu 
nebo steward zajistí naložení a vyložení zavazadel. Konkrétní údaje o výšce schodů, šířce dveří 
apod. lze nalézt na stránkách www.bahn.de/barrierefrei a www.bahnhof.de . Na autobusových 
nádražích využívaných autobusy IC nejsou k dispozici žádné mobilní zdviže. Při nástupu do 
autobusů IC je nutno překonat až tři schody. 

Sanitární zařízení autobusů IC nejsou uzpůsobené pro využití cestujícími na invalidních vozících. 
Proto je cestujícím na invalidních vozících umožňováno využití toalet pro postižené na vhodných 
odpočívadlech. 

 
9. Odpovědnost za škodu, práva cestujících 

Pro odpovědnost přepravce za škodu platí ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 ve znění pozdějších doplnění. 

9.1. Při nehodách jsou náklady na ubytování cestujícího omezeny na 80,- euro za noc a 
maximálně na dvě noci. 

http://www.bahn.de/barrierefrei
http://www.bahnhof.de/
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9.2. Při zrušení nebo zpoždění odjezdu jsou celkové náklady na ubytování (bez nákladů na 
přepravu mezi autobusovým nádražím a místem ubytování) omezeny na 80,- euro na cestujícího 
a noc a maximálně na dvě noci. 

9.3. Kromě toho platí obdobně ustanovení odst. 9.1 až 9.3 přepravních podmínek v osobní 
dopravě a část 19. podmínek SCIC-NRT, pokud z nich pro cestujícího vyplývají další práva a 
z následujících ustanovení nevyplývá nic odchylného. Kumulace nároků z nařízení (EU) č. 
181/2011 je v těchto případech vyloučena. 

9.4. Při koupi jízdenky nebo při zjišťování informací o jízdním řádu přes středisko služeb mobility 
se pro příslušná autobusová nádraží stanovují prodloužené minimální doby na přestup pro 
cestující s omezenou pohyblivostí. Pokud však cestující s omezenou pohyblivostí i přes příslušné 
upozornění trvá na koupi jízdenky na spoj, u nějž není této minimální doby na přestup dosaženo, 
a dojde-li na jeho žádost k rezervaci takového spojení s kratší dobou na přestup, nepřebírá 
společnost DB Fernverkehr AG odpovědnost za případné škody způsobené tím, že daný cestující 
uvedený přípoj nestihne a v důsledku toho přijede do cílové stanice později, pokud může 
prokázat, že pozdní příchod k odjezdu byl způsoben výlučně rezervací spoje s kratší dobou na 
přestup. 

9.5. Majitelům jízdenky produktové třídy C není povoleno používání povinně místenkových 
autobusů IC za účelem (i) pokračování jízdy nebo další jízdy s pozměněnou trasou do cílové 
stanice při příští příležitosti nebo (ii) pokračování jízdy nebo další jízdy s pozměněnou trasou do 
cílové stanice někdy později. 

9.6. Formuláře žádosti o náhradu škody jsou k dispozici v autobusech IC, vlacích DB a 
v prodejních místech DB. Spolu s originálem jízdenky je nutno tyto žádosti zaslat na následující 
adresu: 

Servicecenter Fahrgastrechte 

D-60647 Frankfurt am Main 

Formulář žádosti o náhradu škody je možno stáhnout též na internetu na stránce 
www.bahn.de/fahrgastrechte a následně ho vyplněný poslat poštou na výše uvedenou adresu. 

 

10. Zvláštní povinnosti cestujících 

10.1. Každý cestující je povinen se chovat v souladu s všeobecnými přepravními podmínkami 
VO-ABB a rovněž tak, aby nepřiměřeně nerušil či neobtěžoval ostatní cestující. Cestující, kteří se 
budou chovat v rozporu s výše uvedeným ustanovením, nebudou dodržovat pokyny zaměstnanců 
či budou jinak představovat riziko pro bezpečnost a pořádek, mohou být z přepravy nebo 
následné přepravy vyloučeni bez nároku na vrácení ceny jízdenky a příp. ceny za přepravu 
zavazadel. 

10.2. Při jízdě autobusem IC je cestující povinen si zjistit potřebné informace o pasových, celních, 
vízových, zdravotních a správních předpisech a sám odpovídá za jejich dodržování. Pokud 
cestujícímu v důsledku nedodržení takových předpisů vznikne škoda či újma, pak veškeré tyto 
náklady nese cestující. To platí i v případě, kdy dojde ke změně příslušných předpisů po 
rezervaci místa. Při zahraničních cestách musí mít cestující s sebou platný cestovní pas nebo 
občanský průkaz. Na žádost řidiče nebo obsluhy autobusu je cestující povinen tento doklad 
totožnosti předložit. Pokud cestující s sebou nemá vhodný doklad totožnosti opravňující ho 
k překročení hranice, nemá na přepravu v autobusu IC nárok. Výměna či vrácení peněz za 
zakoupenou jízdenku se v tomto případě řídí ustanoveními podmínek příslušného cenového tarifu 
jízdenky. Jakékoli jiné nároky jsou vyloučeny. 

10.3. V autobusech IC se nesmí kouřit. To platí i pro elektronické cigarety. 

10.4. Na lince Štrasburk – Mannheim – Norimberk – Praha je zakázáno konzumovat alkoholické 
nápoje či převážet v prostoru pro cestující nádoby s alkoholickým obsahem. 

http://www.bahn.de/fahrgastrechte
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11. Zápočet 

Cestující je oprávněn k zápočtu protipohledávek pouze tehdy, pokud tyto byly pravomocně 
určeny a jsou nesporné. 

 

12. Dotazy, kontaktní údaje 

Objednávky pomocných služeb podle odst. 8.5 a oznámení cesty s invalidním vozíkem podle 
odst. 8.6 je nutno podávat u 

střediska služeb mobility na čísle 0180 6 512 512 

(20 eurocentů za hovor z pevné sítě, sazba za hovor z mobilní sítě max. 60 eurocentů za hovor). 

Informace o cenách jízdenek a jízdních řádech a obecné informace o poskytovaných službách lze 
získat na telefonním čísle 0180 6 99 66 33 (sazba při volání z pevné sítě je 20 eurocentů za 
hovor, z mobilní sítě pak max. 60 eurocentů za hovor), případně je možné je získat na 
internetových stránkách www.bahn.de .) 

http://www.bahn.de/
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Příloha č. 1 

 

Příloha č. 1: Seznam linek 

 
• Berlín – Kodaň (Dánsko) 

• Berlín – Krakov (Polsko) 

• Düsseldorf – Londýn (Velká Británie) 

• Mnichov – Praha (Česká republika) 

• Mnichov – Curych (Švýcarsko) 

• Praha (Česká republika) – Mannheim 

• Mnichov – Milán (Itálie) 

• Düsseldorf – Lutych (Belgie) 

• Lipsko – Praha (Česká republika) 

• Düsseldorf – Lille (Francie) 

• Hamburg – Amsterodam (Nizozemí) 
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Příloha č. 2 

 

Příloha č. 2: Vyloučení nákupu jízdenky v autobusech IC 

 
Vyloučení bezprostředního nákupu jízdenek ve vybraných zastávkách autobusů IC podle 
odst. 2.6 resp. ustanovení o chybějících přepravních dokladech dle části 6. 

 
 

Možnost nákupu jízdenky přímo v autobusech IC, uvedená v odst. 2.6 přepravních podmínek, 
neplatí v následujících zastávkách autobusů IC: 

• Brémy 

• Hannover 

• Oldenburg 

• Leer 

• Groningen 

• Utrecht 

• Řezno 

• Hamburk 

• Amsterodam 


