Tarif a Smluvní přepravní
podmínky
Platné pro autobusové linky a nepravidelnou dopravu společnosti Čedok

Platné od 20.9.2022

Článek I. Všeobecná ustanovení
Dopravce Čedok a.s., Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO: 60192755 (dále jen
„dopravce“), vyhlašuje tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále
jen „SPP“) podle § 18 zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb. o přepravním řadu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu.
SPP stanovují podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a
povinnosti cestujících a dopravce.

Článek II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1. Přepravní smlouva je uzavřena tím, že cestující využije svého práva k přepravě a nastoupí do
vozidla s platnou jízdenkou/cestovní smlouvou. Smlouva je uzavřena také nákupem jízdenky.
2. Cestující se uzavřením přepravním smlouvy zavazuje dodržování SPP.

Článek III. Práva a povinnosti dopravce
1. Dopravce je povinen zajistit přepravu dle schváleného jízdního řádu/zájezdu.
2. Dopravce je povinen udržovat ve vozidle pořádek, bezpečnost a čistotu.
3. Dopravce je povinen poskytovat informace o cenách, jízdních řádech, SPP a to na infolince
Čedok, e-mailovým kontaktem nebo na pobočkách Čedok a.s.
4. Dopravce si v souladu s příslušnými právními předpisy vyhrazuje právo na použití
alternativních dopravců, na změnu sedadla či na změnu jízdního řádu.
5. Pokud je zastávka uvedena jako na znamení, vzniká povinnost k přepravě pouze v případě, že
cesta byla rezervována z nebo na tuto zastávku v odpovídajícím časovém předstihu.

Článek IV. Práva a povinnosti cestujícího
1. Cestující je povinen dodržovat SPP a řídit se pokyny pověřených osob k zajištění bezpečnosti
cestujících a plynulosti dopravy.
2. Cestujícím doporučujeme dostavit se 20 min. před plánovaným odjezdem spoje. Cestující,
který neobsadí své místo nejpozději v čase odjezdu autobusu, ztrácí nárok na místo bez
náhrady.
3. Prokázat se platným cestovním dokladem či si jej před nástupem do autobusu zakoupit.
4. Výstup a nástup cestujícího v zastávce mimo jízdní řád je umožněn pouze se souhlasem řidiče
autobusu.
5. Pokud není výběr sedadla umožněn při nákupu jízdenky, číslo sedadla přiděluje řidič při
nástupu do autobusu.
6. Cestující je povinen používat během jízdy bezpečnostním pás, pokud opustí své sedadlo, činí
tak na vlastní riziko.
7. V případě jakékoliv platby ze strany cestujícího by cestující měl mít připravenou přiměřenou
hotovost s ohledem na cenu zboží nebo služby. V opačném případě je možné, že platby
bankovkami vysokých nominálních hodnot nebudou moci být akceptovány.
8. Cestující je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná opatření země, kterou aktuálně
projíždí, aby předešel šíření nemoci Covid-19.
9. Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu na straně
dopravce.

10. Cestující nemá nárok na náhradu škody, pokud nebyl do cílové zastávky přepraven včas.
11. Cestující může být vyloučen z přepravy, pokud je při nástupu do autobusu pod vlivem
alkoholu či omamných/psychotropních látek.
12. Cestující může být z přepraveny vyloučen, pokud znečišťuje jakýmkoliv způsobem vozidlo,
kouří ve vozidle, nadměrně požívá alkohol nebo ruší jiného cestujícího. V takovém případě
nemá nárok na vrácení jízdného.
13. Děti do 12 let včetně nesmí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4,
na sedadlech za zadním vchodem a na prostředním sedadle v poslední řadě.
14. Cestující nemá nárok na náhradu škody, jestliže nebyl přepraven včas.
15. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného a ceny místenky.
16. Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou
17. Krátké přestávky v průběhu cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na
časovém rozvrhu linky.

Článek V. Jízdní doklad/Smlouva
1. Cestující se při nástupu do autobusu prokazuje platným jízdním dokladem, tento doklad musí
mít u sebe po celou dobu cesty a na požádání jej předložit
2. Jízdenka je zároveň místenkou, všechny spoje dopravce jsou povinně místenkové
3. Pokud cestující uplatňuje nárok na některou ze slev, je potřeba se při nástupu do autobusu
prokázat průkazem k tomu určeným.
4. V případě neprokázání nároku na slevu při nástupu do spoje je cestující povinen doplatit
rozdíl v ceně.
5. Jízdenka je považována za neplatnou, pokud je nečitelná, údaje jsou protiprávně pozměněny,
nebo jízdenku cestující ztratil
6. Typy jízdenek:
a. Jednosměrná – vystavena na 1 cestu
b. Zpáteční – vystavena na cestu tam i zpět
c. Cestovní smlouva o zájezdu/pronájmu autobusu

Článek VI. Přeprava osob, zvířat a zavazadel
1. Přeprava zvířat je zakázaná, výjimkou je přeprava vodícího a asistenčního psa, který je
přepravován zdarma a musí být náležitě označen a vlastnit příslušné dokumenty.
2. Přeprava jízdních kol není možná.
3. Každý cestující si může na palubu autobusu vzít 1 příruční zavazadlo (maximální rozměry 15 x
25 x 35 cm). Za tato zavazadla odpovídá cestující a nesmí poškodit zařízení vozidla.
4. V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, nedoporučujeme ponechávat křehké
nebo cenné věci, doklady a elektroniku. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození
těchto věcí, popř. obsahu zavazadla.
5. Každý cestující může umístit až 2 zavazadla do zavazadlového prostoru.
6. Kočárky, lyže a snowboardy jsou přepravovány pouze tehdy, pokud to kapacita
zavazadlového prostoru umožňuje. Lyže a snowboardy musí být zabaleny a kočárky složeny.
7. Ve vozidle je možné přepravit tato zavazadla:
a. Nepřesahují rozměry y 150 x 150 x 150 cm
b. Nejsou svou povahou nebezpečná a nepoškodí zavazadla ostatních cestujících
c. Jejichž hmotnost nepřesahuje 50 kg
d. Nepřesáhnou hodnotu 10000 Kč/400 EUR
e. Neobsahují nebezpečné předměty či omamné/psychotropní látky

Příloha č. 1
Ceník pro linkovou dopravu Praha – Harkany a zpět.

Příloha č. 2
Storno podmínky pro linkovou dopravu Praha – Harkany a zpět.

