Výňatek z vyhlášky č. 175/ 2000 Sb.
O přepravním řádu pro silniční přepravu osob

Rozsah platnosti
Přepravní řád stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a zvířat veřejnou linkovou
dopravou, včetně městské autobusové dopravy, provozovaných dopravcem na linkách na
základě živnostenského oprávnění podle platné licence, vyhlášených přepravních podmínek a
schváleného jízdního řádu.
Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1/ Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím na
základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový
právní vztah. Součástí přepravní smlouvy se stávají vyhlášené přepravní podmínky, ke kterým
cestující přistoupí uzavřením přepravní smlouvy. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje,
že při přepravě bude dodržovat přepravní řád a vyhlášené přepravní podmínky, zaplatí jízdné,
s výjimkou osob přepravovaných podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně,
a splní podmínky stanovené tarifem.
Cestující prokazuje pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy platným jízdním
dokladem. Jízdními doklady jsou :
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu,
b) jízdenka časová,
c) jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem.
Jestliže se cestující, který je ve vozidle, nemůže po započetí přepravy prokázat platným
jízdním dokladem, platí, že přepravní smlouva vznikla nastoupením do vozidla..
Posuzování platnosti jízdních dokladů
Jízdní doklad je neplatný jestliže :
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými přepravními
podmínkami, tarifem nebo zvláštním předpisem,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho
použití, není řádně vyplněn
c) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
d) je použit neoprávněnou osobou,
e) uplynula doba jeho platnosti,
f) je používán bez vyžadované fotografie,
g) nejde o originál
h) jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem, je neplatný
jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže.
Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených pod
písm.d), e), f), g) a h).
Podmínky přepravy dětí a nárok na zvláštní jízdné
1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. Dítě, které
je podle tarifu bezplatně přepravováno může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen 1
místo k sezení, jsou-li všechna místa k sezení obsazena.

2. Děti od 6 let, žáci, studenti a cestující starší 65 let se přepravují za zvláštní jízdné dle
podmínek platného Výměru MF. Děti ve věku od 6 do 15 let nárok na zvláštní jízdné
neprokazují. Ostatní cestující, kteří mají nárok na zvláštní jízdné, se prokazují platným
identifikačním dokladem nebo žákovským průkazem obsahujícím stanovené náležitosti
(fotografie, jméno, datum narození).
Bezplatná přeprava
1. Děti do 6–ti let věku
2. Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. Stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou
přepravu průvodce.
3. Dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro
invalidy, na držitele průkazů ZTP a ZTP/P
Podmínky přepravy zvířat
Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Při přepravě je
možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře nebo je
zvíře přepravováno ve vhodné bezpečnostní schráně. Řidič může z důvodu obsazenosti
vozidla a bezpečnosti cestujících přepravu zvířat odmítnout.
Přeprava zavazadel
Na všech linkách autobusové společnosti Ligneta autobusy s.r.o. lze přepravovat pouze ruční
zavazadla a spoluzavazadla přiměřených rozměrů podle § 20 a § 21 zákona 175/2000 Sb.
Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
Cestovní zavazadla podle § 22 zákona 175/2000 Sb. se nepřepravují.
Povinnosti cestujícího
Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho co by mohlo
ohrozit bezpečnost dopravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících.
Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno:
a) mluvit za jízdy na řidiče,
b) otvírat za jízdy dveře vozidla,
c) vystupovat za jízdy z vozidla nebo nastupovat za jízdy do vozidla,
d) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené,
e) kouřit ve vozidle,
f) chovat se hlučně,
g) znečišťovat nebo poškozovat vozidlo,
h) cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených
k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. Nastoupit do vozidla nebo z něj
vystoupit může cestující jen na zastávce.
Povinnosti dopravce
Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující při poskytování
přepravních služeb povinen zajistit zejména:
Na místech určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, o
vyhlášených přepravních podmínkách a tarifu. Uveřejnění alespoň podstatné části
vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný spoj ve vozidle.

