Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Jihočeského
kraje platný od 1. července 2022
Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje
(dále jen „SPP IDS JK“) jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě v platném znění, zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách
v přepravě cestujících v platném znění, zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, v platném
znění a dle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu v platném znění (dále jen „Přepravní řád“).
SPP IDS JK platí u dopravců (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) Integrovaného
dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen „IDS JK“) na linkách IDS JK pro
přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě a ve
2. vozové třídě veřejné drážní osobní dopravy provozované v rámci IDS JK
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky
přepravy, práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v IDS JK.
Nejsou-li vztahy mezi cestujícím a Dopravcem v systému IDS JK upraveny v Tarifu a
SPP IDS JK, řídí se Přepravním řádem a jednotlivými ustanoveními Tarifu a Smluvních
přepravních podmínek (dále jen „SPP“) jednotlivých Dopravců zapojených do IDS JK.
V případě, že spoje, které cestující pro svou cestu využije nebo hodlá využít, nejsou
zahrnuty do IDS JK, bude cestující na těchto spojích odbaven podle Tarifu a SPP
příslušného Dopravce.
Vznik a plnění přepravní smlouvy. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob
(dále jen „přepravní smlouva“) vzniká mezi Dopravci zúčastněnými na přepravě a
cestujícím na základě Přepravního řádu, Tarifu a SPP závazkový právní vztah, jehož
obsahem je závazek každého na přepravě zúčastněného Dopravce v té části přepravy,
kterou v rámci uzavřené přepravní smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas
spoji uvedenými v platných jízdních řádech za podmínek stanovených Přepravním
řádem, Tarifem IDS JK a SPP IDS JK a závazek cestujícího zaplatit cenu za přepravu
podle Tarifu IDS JK a dodržovat podmínky Přepravního řádu, Tarifu IDS JK a SPP IDS
JK a při přepravě vlakem rovněž SPP a Tarif železničního Dopravce a při přepravě
vozidlem městské hromadné dopravy nebo městské autobusové dopravy (dále jen
„MHD“) dodržovat rovněž SPP a Tarif vyhlášený pro MHD.
Cestující je sám zodpovědný za to, že nastoupí do správného vozidla v nástupní
zastávce/stanici, přestoupí v přestupní zastávce/stanici a z vozidla v cílové
zastávce/stanici vystoupí včas, na stanovených místech a na správné straně a zakoupí
si správný jízdní doklad pro danou cestu v souladu s Tarifem IDS JK a SPP IDS JK. V
případě, že zbývající čas platnosti jízdního dokladu anebo územní platnost jízdního
dokladu cestujícímu neumožňuje dle jízdního řádu dojet do další zastávky/stanice,
cestující nebude připuštěn k další přepravě, pokud si nezakoupí navazující jízdenku tak,
aby měl platný jízdní doklad pro celou cestu.
Povinnosti cestujícího. Cestující je povinen seznámit se před uzavřením přepravní
smlouvy s platným Přepravním řádem, Tarifem IDS JK a SPP IDS JK i Tarifem a SPP
jednotlivých Dopravců. Dále je povinen mít při pobytu v prostoru Dopravce označeném
jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem, při zahájení přepravy, po celou
dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla platný jízdní doklad, včetně platného
průkazu či příslušného potvrzení opravňujícího ke slevě, je-li sleva poskytnuta. Na výzvu
pověřené osoby se musí prokázat platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se, je
povinen zaplatit jízdné a přirážku. Nezaplatí-li na místě jízdné a přirážku, je povinen
prokázat svou totožnost osobním dokladem opatřeným fotografií a vydaným příslušným
správním úřadem.
Platným jízdním dokladem v rámci IDS JK je:
a) papírová časová předplatní jízdenka IDS JK spolu s příslušným průkazem IDS JK,
opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu, b)
průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu Tarifu IDS JK nebo SPP
IDS JK právo na přepravu, c) papírová časová předplatní jízdenka Dopravního podniku
města ČB (dále jen DPMCB), opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti
ve vymezeném rozsahu, d) časová předplatní jízdenka zakoupená pomocí aplikace
DPMCB, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném
rozsahu. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a místní a časová platnost a další
Tarifní podmínky IDS JK jsou stanoveny Tarifem IDS JK a Tarifem DPMCB. Integrovaný
jízdní doklad IDS JK umožňuje přestup mezi dopravními prostředky jednotlivých
Dopravců zapojených do IDS JK.
Placení jízdného, prodej jízdních dokladů. Časové jízdenky IDS JK lze zakoupit:
a) v předprodeji na osobních pokladnách železničních stanic zařazených do IDS JK, b) v
předprodejních místech autobusových Dopravců zařazených do IDS JK a DPMCB, c)
v přenosných osobních pokladnách ČD – pouze 7denní předplatní časové jízdenky d)
časové předplatní jízdenky pro zónu MHD lze zakoupit v předprodejních místech
příslušného Dopravce.
Předprodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu se provádí dle Tarifů jednotlivých
Dopravců a tyto nejsou integrovanými jízdenkami IDS JK.

Neplatné jízdní doklady. Jízdní
doklad je neplatný, jestliže: a)
cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, Tarifem
IDS JK a SPP IDS JK nebo Tarifem a SPP jednotlivých Dopravců, b) nejsou vyplněné
předepsané údaje, c) je používán průkaz bez 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) nejedná se o originál. Časovou předplatní
jízdenku lze použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, jinak je
neplatná.
Pověřená osoba dopravce je řidič, průvodčí nebo jiná osoba pověřená Dopravcem
vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem. Pověřená osoba je oprávněna
v dopravních prostředcích tohoto Dopravce: a) uložit cestujícímu, který se neprokázal
platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému; vyžadovat od
cestujícího prokázání se osobními údaji potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k
jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě, b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit
z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby Dopravce neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, c) vyloučit
z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo jinou
návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy
nebo veřejný pořádek, je ostatním cestujícím na obtíž nebo ohrožuje cestující a
zaměstnance Dopravce, d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes
upozornění nedodržuje Přepravní řád, SPP IDS JK či Tarif IDS JK nebo nerespektuje
pokyny a příkazy pověřené osoby Dopravce, e) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z
přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním dopravované, pokud jsou překážkou
bezpečné přepravy cestujících, ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich dopravu
neumožňují SPP IDS JK.
Přirážky k jízdnému: cestující je povinen zaplatit přirážku k jízdnému pokud: a) se
neprokáže platným jízdním dokladem, b) nepředloží požadované osvědčení, příp.
průkaz na slevu jízdného nebo jiný doklad dle Tarifu IDS JK a SPP IDS JK opravňující
cestujícího ke slevě uvedené na jízdním dokladu, c) nemá uhrazeno dovozné za
přepravu zavazadel či živých zvířat, které přepravuje, pokud je toto dle Tarifu IDS JK
nebo Tarifu Dopravce nutné. Výše přirážky k jízdnému se řídí SPP jednotlivých
Dopravců v rámci IDS JK.
Vrácení jízdného. Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nebo
částečně nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká na základě
písemného potvrzení pouze u časových jízdenek 30denních a 90denních u Dopravce,
který danou jízdenku vydal, v těchto případech (pokud nastaly neočekávaně v době po
nákupu jízdenky): 1) změna místa bydliště, 2) změna zaměstnavatele (školy), 3)
ukončení pracovního poměru (studia), 4) nemoc (úmrtí) cestujícího. Cestujícímu bude
po prokázání nároku vyplacena částka odvislá od pořizovací ceny časového jízdenky a
rozsahu jejího skutečného využití, od které se vždy odečte vypočtená srážka. V případě
vrácení časové jízdenky před začátkem její platnosti činí srážka 10 % z ceny vraceného
kupónu, minimálně 30 Kč. Nárok na vrácení jízdného nevzniká: a) při vyloučení
z přepravy, b) při zabavení neplatných jízdenek, c) u jízdenek dle obchodních nabídek.
Přeprava dětí. Děti do dne předcházejícího 6. narozeninám v doprovodu osoby starší
10 let se přepravují bezplatně. Dítě v kočárku se přepravuje včetně kočárku bezplatně.
Cestující od 6 let až do dovršení 18. roku se přepravují za 50 % plného jízdného IDS JK.
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující s omezenou
schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech
pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo
k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro
invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho
obsazenost a je současně zajištěna pomoc při nástupu a výstupu cestujícího na vozíku
pro invalidy do a z vozidla, též ve vozidle, které není bezbariérové.
Přeprava zavazadel, dětských kočárků, jízdních kol a živých zvířat. Pro přepravu
zavazadel, dětských kočárků, jízdních kol a živých zvířat platí Tarif a SPP Dopravců.
Závěrečná ustanovení. Úplné znění SPP a Tarifu IDS JK je k nahlédnutí v sídle
organizátora IDS JK (společnost JIKORD s.r.o.), na předprodejních místech
zaintegrovaných Dopravců a na webech www.jikord.cz a www.idsjk.cz.
V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2022

