Výňatek z určených podmínek pro veřejnou linkovou osobní dopravu
1) Cestující na pravidelných autobusových linkách se přepravují za jízdné stanovené
dopravcem v souladu s platným cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR , kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. V souladu s tímto výměrem mohou
dopravci zavést předplatní jízdenky nebo čipové karty a určit podmínky pro jejich
užívání.
2) Informace o základní ceně jízdného /tzn. obyčejné jízdné/ musí být zpřístupněna
cestujícím na viditelném místě formou ceníku.
3) Cestující platící ve vozidle by měl přistupovat k plynulému odbavení včasným
připravením vhodných platidel. Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez
vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky.
4) Cestující musí mít u sebe platnou jízdenku, která platí pro spoj, pro který byla vydána.
Tuto jízdenku musí mít po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z autobusu.
Cestující je povinen na vyzvání kontroly – osoby pověřené dopravcem kdykoli během
přepravy nebo v okamžiku vystoupení z autobusu předložit k nahlídnutí jízdenku,
popř. průkaz na slevu jízdného. Cestující, který se neprokáže platnou jízdenkou, je
povinen zaplatit plné jízdné a přirážku stanovou dopravcem.
5) Přeprava dětí do 6-ti let bez doprovodu cestujícího staršího 10-ti let není dovolena.
Děti do dovršení 6. roku se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte
však zaniká:
a) jde-li o třetí a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem
samostatné místo k sezení
c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa
k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.
6) Děti od 6-ti let až do dovršení 15. roku /tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin/,
jakož i děti mladší 6-ti let, které podle předchozího čl. nemají nárok na bezplatnou
přepravu, se přepravují za 50% plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem.
Děti ve věku od 10-ti do 15-ti 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.
7) Nárok na zvláštní/zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje „žákovským
průkazem“ potvrzeným školou a dopravcem, který má řádně uzavřenou smlouvu
s objednavatelem dopravy. Zlevněné jízdné ve výši maximálně 37,5% obyčejného
jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 15-ti let. Zvláštní jízdné ve výši
maximálně 75% obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků a studentů ve věku od
15-ti do 26-ti let.
8) Zlevněné jízdné a bezplatná přeprava se vztahuje na držitele průkazů opravňujících
k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně /ZTP nebo ZTP/P/, kteří prokazují nárok
na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících
psů průkazy ZTP a ZTP/P
Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci při jízdách k návštěvě dítěte tělesně,
mentálně nebo smyslově postiženého trvale nebo dlouhodobě umístěného v ústavním
zařízení mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné, a to na základě průkazu, který
vydává a potvrzuje ústav, ve které je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí
mít každý svůj průkaz.

Bezplatně se přepravují:
a) důchodci – držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého
svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky,
Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou
Svazu PTP – VTNP. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a
ze zaměstnání a při služebních cestách.
b) představitelé některých státních orgánů a soudci, o nichž tak stanoví zvláštní
předpis.
Osoby výše uvedené prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným platným
průkazem.
9) Jízdní doklad je neplatný, jestliže
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem,
tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami
b) nejsou vyplněné předepsané údaje
c) je používán bez vyžadované fotografie
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti
jeho použití
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
f) je použit neoprávněnou osobou
g) uplynula doba jeho platnosti
h) nejde o originál
10) Zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, zavazadla tvaru válce,
jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr
nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejích hmotnost nepřesahuje 25 kg se přepravují
bezplatně. Za zavazadla větších rozměrů, než je uváděné, se platí dovozné dle ceníku
dopravce. Bezplatně se přepravují dětské kočárky pro děti, vozíky pro invalidy, tašky
na kolečkách, pokud jsou cestující držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P.
11) Cestující je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnosti přepravy, jeho
vlastní bezpečnost nebo bezpečnosti ostatních cestujících, pořádek a klid v autobusu.
Je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče autobusu a jiných pověřených
osob určených k zajištění bezpečné a plynulé dopravy. Zejména není cestujícím
dovoleno mluvit na řidiče za jízdy.
12) Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti
jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a
z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě
a) nemá zakoupenou jízdenku při nástupu do vozidla, přestože, mu dopravce
umožnil její koupi před nástupem do vozidla
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a
přirážku k jízdnému na místě
c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo
odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace těmto osobám
d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo
e) otevírá za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí
f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla
g) za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání
h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené
i) uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle

j) zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo
doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo
bezpečný výhled z vozidla
k) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla
l) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření
povoleno
m) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě
audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným
chováním
n) znečišťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro
cestující svým oděvem nebo svým jednáním
o) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující
p) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc,
která nesmí být obsahem zavazadla /jako např. nabité zbraně, věci výbušné,
jedovaté, hořlavé, těkavé, žíravé, radioaktivní, věci, které mohou způsobit
nákazu, apod./.
13) Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.V každém autobusu
jsou vyhrazena 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Tato sedadla musí být zřetelně označena a ostatní cestující jsou povinni tyto místa
uvolnit.
14) Přeprava živých zvířat
Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod
dohledem cestujícího, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata
nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví
osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může
cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela
uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách
s nepropustným dnem, není-li tímto přepravním řádem stanoveno jinak. Beze schrány
mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na
vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se
platí přepravné podle tarifu. Ve vozidle může být pouze jeden pes. Vodícího psa
doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit
ani jeho přepravu odmítnout.
15) Dopravce je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržení platných jízdních řádů. Na
žádost cestujícího je dopravce povinen zpoždění delší než 15 min. písemně potvrdit.
16) ČSAD Benešov a.s. nabízí cestujícím čipové karty – elektronické peněženky, které
umožňují rychlejší a bezhotovostní odbavení. Karty lze zakoupit v informačních
kancelářích v Benešově, ve Voticích a ve Vlašimi. Cestující jsou při použití čipových
karet zvýhodněni v ceně jízdného. Pro úhradu jízdného lze čipové karty použít i u
jiných dopravců, zapojených do systému „clearingu“ /uznávání čipových karet mezi
jednotlivými dopravci/.
Podmínkou pro využití této možnosti je uzavření smlouvy mezi cestujícím a
dopravcem, tj. ČSAD Benešov a.s. /příp. u jiných dopravců v „clearingu“/.
Seznam dopravců v systému „clearingu“: ČSAD Benešov a.s., Veolia Transport Praha
s.r.o., ČSAD Slaný a.s., ČSAD BUS Kladno a.s., ČSAD MHD Kladno a.s., Anexia
Rakovník, Probotrans Beroun spol. s r.o., BOSÁK BUS,spol. s r.o., CUP TOUR bus,
s.r.o. , Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Veolia Transport Východní Čechy,
a.s., ČSAD POLKOST spol. r.o.
Druhy karet:
a) rodinná – je neadresná, přenosná, umožňuje odbavení různých skupin cestujících

b) občanská – je adresná, nepřenosná
c) žákovská – je vydávána na jméno, je nepřenosná
Po zakoupení čipové karty se další dobíjení provádí u řidiče autobusů ČSAD Benešov
a.s.

