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175
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva dopravy a spojuÊ
ze dne 15. cÏervna 2000
o prÏepravnõÂm rÏaÂdu pro verÏejnou draÂzÏnõÂ a silnicÏnõÂ osobnõÂ dopravu
Ministerstvo dopravy a spojuÊ stanovõÂ podle § 37
odst. 7 zaÂkona cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 23/2000 Sb., daÂle jen ¹zaÂkon o draÂhaÂchª),
podle § 18b odst. 2 zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ
dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 304/1997 Sb., daÂle jen
¹zaÂkon o silnicÏnõÂ dopraveÏª) a podle § 761, 763, 766,
768, 769, 770, 772, 773 a 879a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
UÂVODNIÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
VyhlaÂsÏka stanovõÂ podmõÂnky pro prÏepravu osob,
zavazadel, veÏcõÂ a zÏivyÂch zvõÂrÏat ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ
dopraveÏ a ve verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ, vcÏetneÏ
podmõÂnek pro plneÏnõÂ jedneÂ prÏepravnõÂ smlouvy võÂce dopravci daÂle jen ¹prÏepravnõÂ rÏaÂdª).
§2
VyÂklad neÏkteryÂch pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto prÏepravnõÂho rÏaÂdu se rozumõÂ
a) verÏejnou draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopravou cÏinnost dopravce spocÏõÂvajõÂcõÂ v pravidelneÂ prÏepraveÏ osob, zavazadel, veÏcõÂ a zÏivyÂch zvõÂrÏat vozidly na draÂze celostaÂtnõÂ, regionaÂlnõÂ, draÂze tramvajoveÂ, trolejbusoveÂ, lanoveÂ, jakozÏ i v metru a na jineÂ draÂze speciaÂlnõÂ, kteraÂ slouzÏõÂ k zabezpecÏenõÂ dopravnõÂ
obsluzÏnosti obce,
b) verÏejnou silnicÏnõÂ osobnõÂ dopravou cÏinnost dopravce spocÏõÂvajõÂcõÂ v pravidelneÂ prÏepraveÏ osob, zavazadel, veÏcõÂ a zÏivyÂch zvõÂrÏat vozidly ve verÏejneÂ
linkoveÂ dopraveÏ vcÏetneÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy,
c) meÏstskou hromadnou dopravou cÏinnost dopravce
spocÏõÂvajõÂcõÂ v pravidelneÂ prÏepraveÏ osob, rucÏnõÂch zavazadel, spoluzavazadel a zÏivyÂch zvõÂrÏat vozidly
verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopravy a verÏejneÂ silnicÏnõÂ
osobnõÂ dopravy, je-li doprava uskutecÏnÏovaÂna pro
poskytovaÂnõÂ obecnyÂch prÏepravnõÂch potrÏeb na
uÂzemõÂ meÏsta, prÏõÂpadneÏ jeho prÏõÂmeÏstskyÂch oblastõÂ,

1

) § 2 zaÂkona cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch.
§ 2 zaÂkona cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ.

d) stanicõÂ stanice i zastaÂvka ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ
dopraveÏ nebo zastaÂvka ve verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ
dopraveÏ a v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ,
e) vozidlem ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ draÂzÏnõÂ
vozidlo urcÏeneÂ pro prÏepravu osob a ve verÏejneÂ
silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ autobus,
f) pravidelnou prÏepravou osob prÏeprava spojem podle prÏedem zverÏejneÏneÂho jõÂzdnõÂho rÏaÂdu, tarifu,
prÏepravnõÂho rÏaÂdu a smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek,
g) smluvnõÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami podmõÂnky
prÏepravy vyhlaÂsÏeneÂ dopravcem § 49),
h) osobnõÂmi uÂdaji jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo nebo
datum narozenõÂ a adresa, uvedeneÂ v osobnõÂm dokladu cestujõÂcõÂho vydaneÂm prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm
uÂrÏadem,
i) zavazadlem snadno prÏenosnaÂ veÏc, kterou vzhledem k rozmeÏruÊm a hmotnosti lze snadno umõÂstit
ve vozidle nebo bez obtõÂzÏõÂ nalozÏit do vozidla a nemuÊzÏe-li tato veÏc svou povahou posÏkodit nebo
znecÏistit cestujõÂcõÂ nebo vozidlo,
j) dodacõÂ lhuÊtou doba prÏepravy cestovnõÂho zavazadla ze stanice podacõÂ do stanice urcÏenõÂ dohodnutyÂm spojem vcÏetneÏ doby potrÏebneÂ pro jeho prÏichystaÂnõÂ k vyÂdeji.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â ZÏNIÂ
Ï EPRAVA OSOB VE VER
Ï EJNEÂ DRA
PR
A SILNICÏNIÂ OSOBNIÂ DOPRAVEÏ
H L AVA I
Ï
Â
PREPRAVNI SMLOUVA, JIÂZDNIÂ DOKLADY
A REZERVACÏNIÂ SLUZÏBY
§3
Vznik a splneÏnõÂ prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ osob
1) UzavrÏenõÂm prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ
osob daÂle jen ¹prÏepravnõÂ smlouvaª) vznikaÂ mezi dopravcem a cestujõÂcõÂm na zaÂkladeÏ prÏepravnõÂho rÏaÂdu, tarifu1) a vyhlaÂsÏenyÂch smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek
zaÂvazkovyÂ praÂvnõÂ vztah, jehozÏ obsahem je zejmeÂna zaÂ-
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vazek dopravce prÏepravit cestujõÂcõÂho ze stanice naÂstupnõÂ do stanice cõÂloveÂ spoji uvedenyÂmi v jõÂzdnõÂm
rÏaÂdu rÏaÂdneÏ a vcÏas a zaÂvazek cestujõÂcõÂho dodrzÏovat prÏepravnõÂ rÏaÂd a smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky a zaplatit
cenu za prÏepravu daÂle jen ¹jõÂzdneÂª) podle tarifu.
2) PrÏepravnõÂ smlouva je uzavrÏena, jestlizÏe cestujõÂcõÂ vyuzÏije sveÂho praÂva k prÏepraveÏ z jõÂzdnõÂho dokladu
tõÂm, zÏe nastoupõÂ do vozidla nebo vstoupõÂ do oznacÏeneÂho prostoru prÏõÂstupneÂho jen s platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem daÂle jen ¹naÂstup do vozidlaª).
3) PrÏepravnõÂ smlouva je teÂzÏ uzavrÏena, umozÏnõÂ-li
dopravce cestujõÂcõÂmu nastoupenõÂ do vozidla bez jõÂzdenky a jõÂzdneÂ cestujõÂcõÂ zaplatõÂ bezodkladneÏ po naÂstupu do vozidla.
4) PrÏepravnõÂ smlouva je splneÏna rÏaÂdnyÂm provedenõÂm prÏepravy ve smluveneÂm rozsahu podle uzavrÏeneÂ
prÏepravnõÂ smlouvy.
5) Za splneÏnõÂ prÏepravnõÂ smlouvy se povazÏuje
rovneÏzÏ provedenõÂ prÏepravy v jineÂm nezÏ ve smluveneÂm
rozsahu, dosÏlo-li k opraÂvneÏneÂmu vyloucÏenõÂ cestujõÂcõÂho
z prÏepravy rÏidicÏem nebo pruÊvodcÏõÂm vozidla nebo osobou dopravce, kteraÂ se prokaÂzÏe kontrolnõÂm odznakem,
nebo jinou osobou dopravce, kteraÂ se prokaÂzÏe pruÊkazem dopravce s opraÂvneÏnõÂm daÂvat cestujõÂcõÂm pokyny
a prÏõÂkazy, daÂle jen ¹poveÏrÏenaÂ osobaª).
§4
JõÂzdnõÂ doklad
1) CestujõÂcõÂ se pro uÂcÏely kontroly uzavrÏenõÂ prÏepravnõÂ smlouvy po dobu jejõÂho plneÏnõÂ prokazuje platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak.
2) JõÂzdnõÂm dokladem je
a) jõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu,
b) jõÂzdenka cÏasovaÂ, opravnÏujõÂcõÂ k võÂce jednotlivyÂm
jõÂzdaÂm po dobu jejõÂ platnosti ve vymezeneÂm rozsahu,
c) pruÊkaz, jehozÏ drzÏitel maÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,2) tarifu nebo smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek praÂvo na prÏepravu.
3) V dopravcem stanovenyÂch spojõÂch se cestujõÂcõÂ
kromeÏ jõÂzdnõÂho dokladu uvedeneÂho v odstavci 2 prokazuje teÂzÏ dokladem o zaplacenõÂ ceny
a) ve vlacõÂch na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ
1. prÏõÂplatku za pouzÏitõÂ vlaku vysÏsÏõÂ kvality,
2. mõÂstenky,
3. prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko,
b) v autobusech kromeÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy
mõÂstenky.
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§5
NaÂlezÏitosti jõÂzdnõÂho dokladu
a)
b)
c)
d)
e)

1) JõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu obsahuje
obchodnõÂ jmeÂno dopravce, kteryÂ uzavõÂraÂ prÏepravnõÂ smlouvu,
naÂstupnõÂ a cõÂlovou stanici nebo prÏepravnõÂ paÂsmo,
vyÂsÏi jõÂzdneÂho, druh jõÂzdneÂho, prÏõÂpadneÏ vyÂsÏi slevy,
uÂdaj o platnosti,
dalsÏõÂ uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ kontrolu platnosti a spraÂvnosti jejõÂho pouzÏitõÂ, stanoveneÂ ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.

2) JõÂzdenka cÏasovaÂ obsahuje naÂlezÏitosti, ktereÂ obsahuje jõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu, a daÂle obsahuje
uÂdaje o druhu cÏasoveÂ jõÂzdenky a prÏõÂpadneÏ uÂdaje oznacÏujõÂcõÂ jejõÂho drzÏitele.
3) JõÂzdnõÂ doklad podle § 4 odst. 2 põÂsm. c) obsahuje uÂdaje stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,2)
tarifem nebo smluvnõÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami.
§6
PosuzovaÂnõÂ platnosti jõÂzdnõÂch dokladuÊ
1) JõÂzdnõÂ doklad je neplatnyÂ, jestlizÏe
a) cestujõÂcõÂ nedodrzÏel podmõÂnky pro jeho pouzÏitõÂ
stanoveneÂ prÏepravnõÂm rÏaÂdem, tarifem nebo smluvnõÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami,
b) nejsou vyplneÏneÂ prÏedepsaneÂ uÂdaje,
c) je pouzÏõÂvaÂn bez vyzÏadovaneÂ fotografie,
d) je posÏkozen tak, zÏe z neÏj nejsou patrneÂ uÂdaje potrÏebneÂ pro kontrolu spraÂvnosti jeho pouzÏitõÂ,
e) uÂdaje neodpovõÂdajõÂ skutecÏnosti nebo byly neopraÂvneÏneÏ pozmeÏneÏny,
f) je pouzÏit neopraÂvneÏnou osobou,
g) uplynula doba jeho platnosti,
h) nejde o originaÂl.
2) JõÂzdenka pro jednotlivou jõÂzdu nebo jõÂzdenka
cÏasovaÂ, kterou lze podle tarifu pouzÏõÂt jen ve spojenõÂ
s dokladem, na jehozÏ zaÂkladeÏ byla vydaÂna, je neplatnaÂ,
jestlizÏe se cestujõÂcõÂ tõÂmto dokladem soucÏasneÏ neprokaÂzÏe.
3) Neplatnou jõÂzdenku pro jednotlivou jõÂzdu
nebo jõÂzdenku cÏasovou je poveÏrÏenaÂ osoba opraÂvneÏna
odebrat v prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. c)
azÏ h); odebraÂnõÂ jõÂzdenky cestujõÂcõÂmu põÂsemneÏ potvrdõÂ.
JõÂzdnõÂ doklad podle § 4 odst. 2 põÂsm. c) nelze odebrat.

) § 86 zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 110/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb. a zaÂkona
cÏ. 360/1999 Sb.
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§7
PlacenõÂ jõÂzdneÂho, prÏõÂplatkuÊ a mõÂstenek
1) CestujõÂcõÂ za jõÂzdenku pro jednotlivou jõÂzdu
nebo za jõÂzdenku cÏasovou daÂle jen ¹jõÂzdenkaª) platõÂ
jõÂzdneÂ podle tarifu, sjednaneÂ v souladu s cenovyÂmi
prÏedpisy.3) Pro pouzÏitõÂ spojuÊ oznacÏenyÂch v jõÂzdnõÂm
rÏaÂdu cestujõÂcõÂ platõÂ kromeÏ jõÂzdneÂho i cenu prÏõÂplatku
nebo mõÂstenky § 4 odst. 3) ve vyÂsÏi podle tarifu.
2) Dopravce zajisÏt'uje prodej jõÂzdenek prÏed naÂstupem do vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej jõÂzdenek prÏed naÂstupem do vozidla, musõÂ umozÏnit cestujõÂcõÂmu zakoupit si jõÂzdenku po naÂstupu do vozidla za
jõÂzdneÂ bez prÏiraÂzÏky.4) Dopravce v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu zajistõÂ
oznacÏenõÂ stanic, prÏõÂpadneÏ linek nebo spojuÊ, u kteryÂch
je umozÏneÏn naÂstup cestujõÂcõÂch do vozidla bez jõÂzdenky
a zakoupenõÂ jõÂzdenky bez prÏiraÂzÏky4) po naÂstupu do
vozidla.
3) CestujõÂcõÂ platõÂ jõÂzdneÂ prÏed naÂstupem do vozidla a dopravce mu za zaplaceneÂ jõÂzdneÂ vydaÂ jõÂzdenku.
PlatõÂ-li cestujõÂcõÂ jõÂzdneÂ po naÂstupu do vozidla, dopravce mu vydaÂ jõÂzdenku ve vozidle nebo zajistõÂ, aby
takto zaplaceneÂ jõÂzdneÂ bylo zaevidovaÂno odbavovacõÂm
systeÂmem.
4) CestujõÂcõÂ se prÏi prÏevzetõÂ jõÂzdenky prÏesveÏdcÏõÂ,
zda mu byla vydaÂna podle jeho pozÏadavkuÊ. NesouhlasõÂ-li jõÂzdenka s pozÏadovanyÂmi uÂdaji, je cestujõÂcõÂ
opraÂvneÏn jõÂzdenku odmõÂtnout.
5) Nezakoupil-li si cestujõÂcõÂ jõÂzdenku prÏed naÂstupem do vozidla, prÏestozÏe mu to dopravce umozÏnil, smõÂ
nastoupit do vozidla bez jõÂzdenky, jestlizÏe dopravce
zajisÏt'uje ve vozidle prodej jõÂzdenek a cestujõÂcõÂ si zakoupõÂ jõÂzdenku po naÂstupu do vozidla bezodkladneÏ.
V takoveÂmto prÏõÂpadeÏ cestujõÂcõÂ zaplatõÂ jõÂzdneÂ s prÏiraÂzÏkou.4) VyÂsÏi teÂto prÏiraÂzÏky stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch a uvede v tarifu. Dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch uvede
linky nebo spoje, u kteryÂch je mozÏno po naÂstupu do
vozidla zakoupit si jõÂzdenku s prÏiraÂzÏkou.4)
6) Nezakoupil-li si cestujõÂcõÂ jõÂzdenku podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5 a je prÏepravovaÂn bez
platneÂ jõÂzdenky, povazÏuje se za cestujõÂcõÂho, kteryÂ se
z prÏõÂcÏin na sveÂ straneÏ neprokaÂzal platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem.5)
7) Podrobnosti tyÂkajõÂcõÂ se prodeje jõÂzdenek, prÏõÂplatkuÊ a mõÂstenek ve vyÂdejnaÂch jõÂzdenek ve stanici
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nebo v jinyÂch zarÏõÂzenõÂch, kde je mozÏno zakoupit si
jõÂzdenku prÏedem, podmõÂnek jejich vracenõÂ, druhu,
formy, prÏõÂpadneÏ vzoruÊ jõÂzdenek, prÏõÂplatkuÊ a mõÂstenek
a zpuÊsobu oznacÏenõÂ jõÂzdenky pro jednotlivou jõÂzdu prÏi
samoobsluzÏneÂm zpuÊsobu odbavovaÂnõÂ cestujõÂcõÂch, stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
§8
PraÂvo na obsazenõÂ mõÂst k sezenõÂ ve vozidle
1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe ve vozidle obsadit jen jedno
volneÂ mõÂsto k sezenõÂ.
2) CestujõÂcõÂ s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace6) majõÂ prÏednost prÏi obsazenõÂ mõÂst k sezenõÂ,
kteraÂ jsou ve vozidle vyhrazenaÂ a oznacÏenaÂ pro prÏepravu teÏchto osob.
3) MõÂsto, na ktereÂ byla zakoupena mõÂstenka,
muÊzÏe cestujõÂcõÂ bez mõÂstenky obsadit jen v prÏõÂpadeÏ,
nenõÂ-li naÂrokovaÂno toto mõÂsto cestujõÂcõÂm s platnou
mõÂstenkou a nejednaÂ se prÏitom o spoj, do neÏhozÏ si
cestujõÂcõÂ musõÂ zakoupit mõÂstenku.
§9
PoskytovaÂnõÂ rezervacÏnõÂch sluzÏeb
pro prÏepravu ve vozidlech
1) Dopravce v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu zajistõÂ oznacÏenõÂ
spojuÊ verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopravy na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ a spojuÊ verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopravy kromeÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy, do nichzÏ si
cestujõÂcõÂ muÊzÏe nebo musõÂ zakoupit prÏedem mõÂstenku,
a soucÏasneÏ zverÏejnõÂ podmõÂnky jejõÂho prodeje.
2) MõÂstenka obsahuje obchodnõÂ jmeÂno dopravce,
vyÂsÏi zaplaceneÂ ceny za mõÂstenku, oznacÏenõÂ spoje a rezervovaneÂho mõÂsta ve vozidle a uÂdaje umozÏnÏujõÂcõÂ kontrolu platnosti a spraÂvnosti jejõÂho pouzÏitõÂ. MõÂstenky
nelze prodaÂvat ve vozidle. Dopravce zajistõÂ, aby mõÂsta
k sezenõÂ, kteraÂ rezervoval prodejem mõÂstenek, byla ve
vozidle oznacÏena.
3) Pro zajisÏteÏnõÂ praÂva na mõÂsto k sezenõÂ vyhrazeneÂ pro cestujõÂcõÂho na vozõÂku pro invalidy nebo pro
cestujõÂcõÂho s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace
je nutno tyto skutecÏnosti prÏi koupi mõÂstenky ohlaÂsit
a naÂrok na tato mõÂsta prokaÂzat; prÏi koupi mõÂstenky
na spoj verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopravy je nutno z hlediska zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti prÏepravovanyÂch cestujõÂcõÂch
daÂle ohlaÂsit, zda jde o mõÂsto pro cestujõÂcõÂho mladsÏõÂho

3

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 135/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb.
) § 37 odst. 5 põÂsm. c) zaÂkona o draÂhaÂch.
§ 18a odst. 2 põÂsm. c) zaÂkona o silnicÏnõÂ dopraveÏ.

4

5

) § 37 odst. 5 põÂsm. b) zaÂkona o draÂhaÂch.
§ 18a odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona o silnicÏnõÂ dopraveÏ.

6

) § 2 põÂsm. b) vyhlaÂsÏky cÏ. 174/1994 Sb., kterou se stanovõÂ obecneÂ technickeÂ pozÏadavky zabezpecÏujõÂcõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ staveb osobami
s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace.

12 let, cestujõÂcõÂho s deÏtskyÂm kocÏaÂrkem nebo o cestujõÂcõÂho se psem.
4) Pro prÏepravu v luÊzÏkovyÂch nebo v lehaÂtkovyÂch
vozech musõÂ mõÂt cestujõÂcõÂ kromeÏ jõÂzdenky teÂzÏ doklad
o zaplacenõÂ ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko
pouzÏiteÂ vozoveÂ trÏõÂdy a kategorie. PrÏeprava cestujõÂcõÂch
v luÊzÏkovyÂch nebo v lehaÂtkovyÂch vozech je dovolena,
jen prokaÂzÏe-li se cestujõÂcõÂ dokladem o zaplacenõÂ ceny
prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko.
5) PrÏõÂplatek za luÊzÏko nebo za lehaÂtko si cestujõÂcõÂ
zakupuje prÏed naÂstupem do vozidla v dobeÏ stanoveneÂ
ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch, nebo jsou-li
mõÂsta volnaÂ, ve vlaku u pruÊvodce luÊzÏkoveÂho nebo lehaÂtkoveÂho vozu.
6) CestujõÂcõÂ, kteryÂ si zakoupil mõÂstenku nebo prÏõÂplatek za luÊzÏko nebo za lehaÂtko, ztraÂcõÂ naÂrok na rezervovaneÂ mõÂsto, neobsadõÂ-li je v dobeÏ stanoveneÂ dopravcem ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch. V takoveÂmto prÏõÂpadeÏ se cena zaplacenaÂ za mõÂstenku nebo
cena prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko cestujõÂcõÂmu
nevracõÂ.
7) DalsÏõÂ podrobnosti tyÂkajõÂcõÂ se podmõÂnek obsazovaÂnõÂ mõÂst rezervovanyÂch mõÂstenkami, obsazovaÂnõÂ
mõÂst v luÊzÏkovyÂch a lehaÂtkovyÂch vozech a podmõÂnek
prÏepravy v teÏchto vozech stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
HLAVA I I
Â
Ï
PODMINKY PREPRAVY NEÏKTERYÂCH OSOB
A VEÏCIÂ
§ 10
PrÏeprava deÏtõÂ
1) DeÏti do sÏesti let lze prÏepravovat jen s doprovodem osoby starsÏõÂ 10 let.
2) CestujõÂcõÂ s dõÂteÏtem, ktereÂ je podle tarifu prÏepravovaÂno bezplatneÏ, mohou spolecÏneÏ zaujmout jen
jedno mõÂsto k sezenõÂ, nejsou-li ostatnõÂ mõÂsta volnaÂ;
lze-li podle tarifu bezplatneÏ prÏepravovat dveÏ deÏti, mohou tyto deÏti spolecÏneÏ zaujmout jen jedno mõÂsto k sezenõÂ.
3) Na mõÂstech ve vozidlech vyhrazenyÂch a oznacÏenyÂch dopravcem pro prÏepravu cestujõÂcõÂch s deÏtmi do
10 let se prÏepravujõÂ prÏednostneÏ tito cestujõÂcõÂ. JinyÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ takoveÂ mõÂsto obsadil, toto mõÂsto cestujõÂcõÂmu s deÏtmi na jeho pozÏaÂdaÂnõÂ uvolnõÂ.
4) DalsÏõÂ podmõÂnky pro prÏepravu deÏtõÂ stanovõÂ tarif a smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky.

7
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) § 39b zaÂkona o draÂhaÂch.
§ 19a zaÂkona o silnicÏnõÂ dopraveÏ.

§ 11
PrÏeprava deÏtskyÂch kocÏaÂrkuÊ a jõÂzdnõÂch kol
1) CestujõÂcõÂ muÊzÏe vzõÂt do vozidla deÏtskyÂ kocÏaÂrek
s dõÂteÏtem, jestlizÏe to technickeÂ provedenõÂ vozidla a jeho
obsazenost dovolujõÂ, a to jako rucÏnõÂ zavazadlo nebo
jako spoluzavazadlo podle smluvnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek dopravce.
2) Dopravce na spojõÂch zaÂkladnõÂ dopravnõÂ obsluzÏnosti7) zajistõÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ vozidel, kteraÂ umozÏnÏujõÂ prÏepravu alesponÏ jednoho deÏtskeÂho kocÏaÂrku s dõÂteÏtem.
3) PodmõÂnky naÂstupu a vyÂstupu cestujõÂcõÂho s deÏtskyÂm kocÏaÂrkem s dõÂteÏtem, umõÂsteÏnõÂ kocÏaÂrku s dõÂteÏtem
ve vozidle a podrobnosti podmõÂnek prÏepravy stanovõÂ
dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
4) DeÏtskyÂ kocÏaÂrek bez dõÂteÏte a jõÂzdnõÂ kolo lze
prÏepravovat jako spoluzavazadlo, jestlizÏe to dopravce
umozÏnõÂ ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch; jinak
pro jejich prÏepravu platõÂ ustanovenõÂ o prÏepraveÏ cestovnõÂch zavazadel.
§ 12
PrÏeprava osob s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace
1) CestujõÂcõÂ s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace majõÂ ve vozidle praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ
na sedadlech pro neÏ vyhrazenyÂch a oznacÏenyÂch. Pokud
nenõÂ u teÏchto osob jejich praÂvo na mõÂsto k sezenõÂ zrÏetelneÏ patrneÂ, prokazujõÂ svuÊj naÂrok prÏõÂslusÏnyÂm pruÊkazem. JinyÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ takoveÂ mõÂsto obsadil, toto
mõÂsto cestujõÂcõÂmu s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace na jeho pozÏaÂdaÂnõÂ uvolnõÂ.
2) Dopravce vyhradõÂ a oznacÏõÂ v kazÏdeÂm jednotliveÂm vozidle nejmeÂneÏ dveÏ mõÂsta k sezenõÂ pro cestujõÂcõÂ
s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace. V meÏstskeÂ
hromadneÂ dopraveÏ dopravce vyhradõÂ a oznacÏõÂ pro tyto
uÂcÏely nejmeÂneÏ sÏest mõÂst k sezenõÂ v kazÏdeÂm jednotliveÂm
vozidle. Na draÂze lanoveÂ s uzavrÏenyÂmi vozidly se
mõÂsto k sezenõÂ pro cestujõÂcõÂ s omezenou schopnostõÂ
pohybu a orientace vyhrazuje a oznacÏuje alesponÏ v jednom vozidle.
3) CestujõÂcõÂmu s omezenou schopnostõÂ pohybu
a orientace musõÂ byÂt v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ
umozÏneÏn naÂstup do vozidla i vyÂstup z vozidla vsÏemi
dverÏmi, ktereÂ jsou oznacÏeny pro naÂstup nebo pro vyÂstup cestujõÂcõÂch.
4) Na spoje, do nichzÏ si lze zakoupit mõÂstenku,
se mõÂstenky na mõÂsta vyhrazenaÂ pro cestujõÂcõÂ s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace prodaÂvajõÂ jen pro
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osoby, jejichzÏ naÂrok na obsazenõÂ teÏchto mõÂst se prokaÂzÏe.
5) Podrobnosti o podmõÂnkaÂch naÂstupu a vyÂstupu
cestujõÂcõÂch s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace
stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
§ 13
PrÏeprava osob na vozõÂku pro invalidy
1) Dopravce prÏepravõÂ cestujõÂcõÂho na vozõÂku pro
invalidy v bezbarieÂroveÂm vozidle, nebo dovoluje-li to
technickeÂ provedenõÂ vozidla a jeho obsazenost a je soucÏasneÏ zajisÏteÏna pomoc prÏi naÂstupu a vyÂstupu cestujõÂcõÂho na vozõÂku pro invalidy do a z vozidla, teÂzÏ v jineÂm
vozidle.
2) Dopravce zajistõÂ prÏepravu podle odstavce 1 na
spojõÂch, ktereÂ jsou v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu oznacÏeny teÂzÏ pro
prÏepravu cestujõÂcõÂch na vozõÂku pro invalidy.
3) Je-li dopravce ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ na draÂze celostaÂtnõÂ a draÂze regionaÂlnõÂ pozÏaÂdaÂn
prÏedem o zajisÏteÏnõÂ prÏepravy cestujõÂcõÂho na vozõÂku pro
invalidy, a to ve lhuÊteÏ stanoveneÂ ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch, cestujõÂcõÂho prÏepravõÂ podle dohodnutyÂch podmõÂnek.
4) Podrobnosti o podmõÂnkaÂch prÏepravy osoby
na vozõÂku pro invalidy a o umõÂsteÏnõÂ vozõÂku pro invalidy ve vozidle stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
H L AVA I I I
VZTAHY MEZI DOPRAVCEM
A CESTUJIÂCIÂM
§ 14
1) Dopravce je povinen v zaÂjmu rÏaÂdneÂ peÂcÏe o cestujõÂcõÂ prÏi poskytovaÂnõÂ prÏepravnõÂch sluzÏeb zajistit
a) podaÂvaÂnõÂ informacõÂ o jõÂzdnõÂch rÏaÂdech, o tarifu
a o vyhlaÂsÏenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch, a to
na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi,
b) zverÏejnÏovaÂnõÂ alesponÏ podstatneÂ cÏaÂsti vyhlaÂsÏenyÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek a tarifu pro danyÂ spoj ve
verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ a v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ ve vozidle,
c) prodej jõÂzdenek ve stanici nebo na vybranyÂch mõÂstech verÏejnosti prÏõÂstupnyÂch, a to po dobu poskytovaÂnõÂ prÏepravnõÂch sluzÏeb cestujõÂcõÂm ve verÏejneÂ
osobnõÂ dopraveÏ podle jõÂzdnõÂho rÏaÂdu, jestlizÏe podle
smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek musõÂ cestujõÂcõÂ
mõÂt jõÂzdenku prÏed naÂstupem do vozidla,
d) oznamovaÂnõÂ o zpozÏdeÏnõÂ spoje, a to ve vozidle a ve
stanici, jsou-li vybaveny informacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm
pro cestujõÂcõÂ, je-li zpozÏdeÏnõÂ 10 minut a võÂce oproti
jõÂzdnõÂmu rÏaÂdu; to neplatõÂ pro meÏstskou hromadnou dopravu,

Strana 2539

e) vydaÂvaÂnõÂ põÂsemneÂho potvrzenõÂ o omezenõÂ nebo
zastavenõÂ dopravy, vynechaÂnõÂ spoje nebo doby
jeho zpozÏdeÏnõÂ, jestlizÏe o to cestujõÂcõÂ pozÏaÂdaÂ,
kromeÏ meÏstskeÂ hromadneÂ dopravy; mõÂsta vydaÂvaÂnõÂ potvrzenõÂ stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch,
f) porÏaÂdek, cÏistotu a klid ve vozidle,
g) takoveÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ audiovizuaÂlnõÂ techniky cestujõÂcõÂm ve vozidle, ktereÂ by nebylo na obtõÂzÏ ostatnõÂm
cestujõÂcõÂm,
h) oznamovaÂnõÂ naÂzvu stanice nejpozdeÏji prÏi zastavenõÂ
vozidla ve stanici a v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ
oznamovaÂnõÂ naÂsledujõÂcõÂ stanice nejpozdeÏji prÏi odjezdu vozidla ze stanice; stanice v draÂzÏnõÂ dopraveÏ
na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ a stanice v meÏstskeÂ
hromadneÂ dopraveÏ oznamuje jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe
jsou vozidla vybavena technickyÂm zarÏõÂzenõÂm
umozÏnÏujõÂcõÂm oznamovaÂnõÂ naÂzvu stanic; na draÂze
lanoveÂ se naÂzvy stanic neoznamujõÂ,
i) ve verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ a v meÏstskeÂ
hromadneÂ dopraveÏ znovuzastavenõÂ kazÏdeÂho trÏetõÂho vozidla v uÂrovni oznacÏenõÂ stanice, stojõÂ-li ve
stanici soucÏasneÏ võÂce vozidel; znovuzastavenõÂ kazÏdeÂho vozidla v uÂrovni oznacÏenõÂ stanice v prÏõÂpadeÏ,
zÏe ve stanici se nachaÂzõÂ osoba na vozõÂku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holõÂ.
2) Dopravce daÂle zajisÏt'uje pouzÏõÂvaÂnõÂ vozidel,
kteraÂ s ohledem na deÂlku spoje nebo charakter nabõÂzenyÂch prÏepravnõÂch sluzÏeb splnÏujõÂ pozÏadavky na bezpecÏnou a pohodlnou prÏepravu cestujõÂcõÂch.
§ 15
PorusÏenõÂm prÏepravnõÂch podmõÂnek z hlediska bezpecÏnosti cestujõÂcõÂho, bezpecÏnosti jinyÂch osob a ochrany
zdravõÂ, bezpecÏnosti a plynulosti verÏejneÂ osobnõÂ dopravy a z hlediska zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂ, klidneÂ a pohodlneÂ
prÏepravy je, jestlizÏe cestujõÂcõÂ prÏi prÏepraveÏ
a) nemaÂ zakoupenu jõÂzdenku prÏi naÂstupu do vozidla,
prÏestozÏe mu dopravce umozÏnil jejõÂ koupi prÏed naÂstupem do vozidla,
b) nemuÊzÏe se prokaÂzat platnyÂm jõÂzdnõÂm dokladem,
odmõÂtne zaplatit jõÂzdneÂ a prÏiraÂzÏku k jõÂzdneÂmu na
mõÂsteÏ,
c) odmõÂtaÂ uvolnit mõÂsto pro cestujõÂcõÂho s platnou
mõÂstenkou na toto mõÂsto nebo odmõÂtaÂ uvolnit
mõÂsto vyhrazeneÂ pro osoby s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace teÏmto osobaÂm nebo odmõÂtaÂ uvolnit mõÂsto vyhrazeneÂ pro cestujõÂcõÂho s dõÂteÏtem do 10 let,
d) mluvõÂ za jõÂzdy na osobu rÏõÂdõÂcõÂ vozidlo,
e) otevõÂraÂ za jõÂzdy dverÏe vozidla nebo zaÂbranu proti
vypadnutõÂ,
f) vyhazuje z vozidla prÏedmeÏty nebo je nechaÂ vycÏnõÂvat z vozidla,
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g) za jõÂzdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do neÏj
nebo se z neÏj vyklaÂnõÂ,
h) nastupuje do vozidla prohlaÂsÏeneÂho poveÏrÏenou
osobou za obsazeneÂ,
i) uvaÂdõÂ bezduÊvodneÏ v cÏinnost naÂveÏstnõÂ zarÏõÂzenõÂ ve
vozidle,
j) zdrzÏuje se bezduÊvodneÏ v prostoru vyhrazeneÂm
pro osoby rÏõÂdõÂcõÂ nebo doprovaÂzejõÂcõÂ vozidlo nebo
v prostoru, kteryÂ znemozÏnÏuje osobeÏ rÏõÂdõÂcõÂ vozidlo
bezpecÏnyÂ vyÂhled z vozidla,
k) braÂnõÂ pouzÏitõÂ provoznõÂch zarÏõÂzenõÂ, vyÂstupu, pruÊchodu nebo naÂstupu do vozidla,
l) kourÏõÂ ve vozidle nebo v prostoraÂch urcÏenyÂch pro
cestujõÂcõÂ, v nichzÏ nenõÂ kourÏenõÂ povoleno,
m) chovaÂ se hlucÏneÏ, reprodukuje hlucÏneÏ hudbu nebo
zpeÏv nebo pouzÏõÂvaÂ hlasiteÏ audiovizuaÂlnõÂ techniku
nebo obteÏzÏuje ostatnõÂ cestujõÂcõÂ jinyÂm nevhodnyÂm
chovaÂnõÂm,
n) znecÏist'uje ostatnõÂ cestujõÂcõÂ nebo vozidlo, jakozÏ
i prostory a zarÏõÂzenõÂ pro cestujõÂcõÂ svyÂm odeÏvem
nebo svyÂm jednaÂnõÂm,
o) posÏkozuje vozidlo, jakozÏ i prostory a zarÏõÂzenõÂ pro
cestujõÂcõÂ,
p) odemykaÂ nebo zamykaÂ klõÂcÏem nebo jinyÂm prÏedmeÏtem, kteryÂ nenõÂ soucÏaÂstõÂ vozidla, dverÏe vozu
nebo oddõÂlu ve vlacõÂch verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopravy na draÂze celostaÂtnõÂ, regionaÂlnõÂ a na metru
a dverÏe v tramvaji a autobusu,
r) vzal s sebou do vozidla nebo podal k prÏepraveÏ
jako cestovnõÂ zavazadlo veÏc, kteraÂ nesmõÂ byÂt obsahem zavazadla, nebo
s) na draÂze celostaÂtnõÂ nebo na draÂze regionaÂlnõÂ
1. zavinõÂ zpozÏdeÏnõÂ vlaku,
2. cestuje ve vlaku vysÏsÏõÂ kvality a neprokaÂzÏe se
dokladem o zaplacenõÂ ceny prÏõÂplatku za pouzÏitõÂ
vlaku vysÏsÏõÂ kvality,
3. cestuje ve vysÏsÏõÂ vozoveÂ trÏõÂdeÏ, pro nizÏ nemaÂ odpovõÂdajõÂcõÂ jõÂzdenku,
4. cestuje bez mõÂstenky ve vlaku, v neÏmzÏ musõÂ mõÂt
kazÏdyÂ cestujõÂcõÂ mõÂstenku.
§ 16
1) CestujõÂcõÂ, kteryÂ ve vozidle stojõÂ, prÏidrzÏuje se
za jõÂzdy zarÏõÂzenõÂ vozidla k tomu urcÏenyÂch.
2) CestujõÂcõÂ muÊzÏe do vozidla nastoupit nebo z neÏj
vystoupit jen ve stanici, a nenõÂ-li vozidlo v pohybu.
PrÏednost majõÂ vystupujõÂcõÂ cestujõÂcõÂ prÏed nastupujõÂcõÂmi.
Jsou-li dverÏe ve vozidle oznacÏeny pro naÂstup a pro
vyÂstup, musõÂ cestujõÂcõÂ pro naÂstup nebo vyÂstup pouzÏõÂt
dverÏe podle jejich oznacÏenõÂ.
3) JednaÂ-li se o stanici, kde vozidlo zastavuje jen
na znamenõÂ, musõÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ chce nastoupit, daÂt
vcÏas osobeÏ rÏõÂdõÂcõÂ vozidlo znamenõÂ zvednutõÂm pazÏe; cestujõÂcõÂ, kteryÂ chce vystoupit, musõÂ vcÏas pouzÏõÂt prÏõÂslusÏneÂ

signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebo vcÏas vyrozumeÏt o sveÂm
uÂmyslu rÏidicÏe vozidla nebo doprovod vlaku.
4) ZastavõÂ-li vozidlo z provoznõÂch duÊvoduÊ mimo
stanici nebo ve stanici, kde podle jõÂzdnõÂho rÏaÂdu nezastavuje, smõÂ cestujõÂcõÂ vystoupit, prÏõÂpadneÏ i nastoupit jen
se souhlasem rÏidicÏe nebo jineÂ poveÏrÏeneÂ osoby dopravce.
5) Do prostor urcÏenyÂch pro verÏejnost oznacÏenyÂch jako prostory prÏõÂstupneÂ jen na zaÂkladeÏ platneÂho
jõÂzdnõÂho dokladu je mozÏno vstupovat jen s tõÂmto jõÂzdnõÂm dokladem; na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ teÂzÏ s jinyÂm dokladem opravnÏujõÂcõÂm ke vstupu do teÏchto prostor. KazÏdyÂ, kdo se v teÏchto prostoraÂch nachaÂzõÂ, se na
pozÏaÂdaÂnõÂ poveÏrÏeneÂ osoby prokaÂzÏe prÏõÂslusÏnyÂm platnyÂm
dokladem.
§ 17
1) ZvukovaÂ a vizuaÂlnõÂ informacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanaÂ ve verÏejneÂ osobnõÂ dopraveÏ slouzÏõÂ prÏednostneÏ
k podaÂvaÂnõÂ prÏepravnõÂch informacõÂ pro cestujõÂcõÂ.
2) CestujõÂcõÂ mohou pouzÏõÂvat sdeÏlovacõÂ, bezpecÏnostnõÂ a informacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏnaÂ v prostoraÂch
urcÏenyÂch pro cestujõÂcõÂ a ve vozidlech jen podle pokynuÊ
dopravce a v souladu s uÂcÏelem pouzÏitõÂ teÏchto zarÏõÂzenõÂ.
3) RozhlasoveÂho zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂho ve stanicõÂch pro informovaÂnõÂ cestujõÂcõÂch muÊzÏe byÂt pouzÏito na
pozÏaÂdaÂnõÂ cestujõÂcõÂho k podaÂnõÂ rozhlasoveÂ zpraÂvy soukromeÂho charakteru za podmõÂnek a za uÂhradu podle
smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â SILEK
Ï EPRAVA ZAVAZADEL A ZA
PR
Â ZÏNIÂ
Ï EJNEÂ DRA
VE VER
A SILNICÏNIÂ OSOBNIÂ DOPRAVEÏ
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§ 18
ZpuÊsob prÏepravy zavazadel
Zavazadla se prÏepravujõÂ spolecÏneÏ s cestujõÂcõÂm ve
vozidle a pod jeho dohledem jako rucÏnõÂ zavazadlo
nebo jako spoluzavazadlo, nebo se prÏepravujõÂ oddeÏleneÏ
od cestujõÂcõÂho jako cestovnõÂ zavazadlo.
§ 19
Zavazadlo a jeho obsah
1) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmeÏjõÂ
byÂt veÏci, ktereÂ svyÂmi vlastnostmi mohou zpuÊsobit posÏkozenõÂ vozidla, jakozÏ i uÂjmu na zÏivoteÏ a zdravõÂ osob
nebo na jejich majetku a veÏci neskladneÂ, nenõÂ-li daÂle
stanoveno jinak.
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2) VeÏc, kteraÂ nesmõÂ byÂt zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejmeÂna nabitaÂ zbranÏ, veÏc vyÂbusÏnaÂ,
jedovataÂ, radioaktivnõÂ, teÏkavaÂ a zÏõÂravaÂ nebo veÏc, kteraÂ
muÊzÏe zpuÊsobit naÂkazu, nebo veÏc, kterou nelze umõÂstit
ve vozidle na mõÂsteÏ urcÏeneÂm k umõÂsteÏnõÂ zavazadel,
nebo veÏc o hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 50 kg, nenõÂ-li daÂle
stanoveno jinak.
3) Obsahem zavazadla, ktereÂ si cestujõÂcõÂ bere do
vozidla, muÊzÏe byÂt prÏenosnaÂ ocelovaÂ laÂhev s kapalnyÂm
topnyÂm plynem pro domaÂcnost o celkoveÂm obsahu
nejvyÂsÏe 10 kg, naÂdoba s topnou naftou o celkoveÂm obsahu nejvyÂsÏe 20 l a akumulaÂtor naplneÏnyÂ elektrolytem
zajisÏteÏnyÂ proti zkratu a se zajisÏteÏnyÂmi odplynovacõÂmi
otvory.
4) Zavazadlo obsahujõÂcõÂ veÏci podle odstavce 3
nelze prÏepravovat v metru.
HLAVA I I
Ï EPRAVY ZAVAZADEL
PODMIÂNKY PR
§ 20
RucÏnõÂ zavazadlo
1) Jako rucÏnõÂ zavazadlo maÂ cestujõÂcõÂ praÂvo vzõÂt
s sebou do vozidla bezplatneÏ snadno prÏenosneÂ veÏci,
ktereÂ cestujõÂcõÂ maÂ u sebe a lze je prÏõÂpadneÏ umõÂstit ve
vozidle na mõÂsto pod sedadlem nebo nad sedadlem
cestujõÂcõÂho. ZajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏneÂ manipulace s tõÂmto
zavazadlem a dohled na neÏ prÏõÂslusÏõÂ cestujõÂcõÂmu.
2) Podrobnosti pro prÏepravu rucÏnõÂch zavazadel,
zejmeÂna rozmeÏry, hmotnost, prÏõÂpadneÏ druhy prÏepravovanyÂch veÏcõÂ a jejich umõÂsteÏnõÂ ve vozidle, mohou stanovit smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky.
§ 21
Spoluzavazadlo
1) Jako spoluzavazadlo lze prÏepravovat veÏci,
ktereÂ svyÂmi rozmeÏry prÏesahujõÂ rozmeÏry rucÏnõÂho zavazadla a vyzÏadujõÂ umõÂsteÏnõÂ na zvlaÂsÏt' urcÏeneÂm mõÂsteÏ dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestujõÂcõÂ. ZajisÏt'ovaÂnõÂ bezpecÏneÂ manipulace s tõÂmto zavazadlem a dohled
na neÏ prÏõÂslusÏõÂ cestujõÂcõÂmu.
2) Pro prÏepravu spoluzavazadel se prÏepravnõÂ
smlouva neuzavõÂraÂ, cestujõÂcõÂ vsÏak za jejich prÏepravu
platõÂ cenu sjednanou v souladu s cenovyÂmi prÏedpisy.3)
3) Podrobnosti pro prÏepravu spoluzavazadel, zejmeÂna rozmeÏry, hmotnost a druhy prÏepravovanyÂch
veÏcõÂ, stanovõÂ smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky.
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§ 22
CestovnõÂ zavazadlo
1) CestovnõÂm zavazadlem je zavazadlo cestujõÂcõÂho, ktereÂ se prÏijõÂmaÂ k prÏepraveÏ na zaÂkladeÏ uzavrÏeneÂ
samostatneÂ prÏepravnõÂ smlouvy, a to po prÏedlozÏenõÂ jõÂzdnõÂho dokladu cestujõÂcõÂho platneÂho nejmeÂneÏ do stanice,
do nõÂzÏ cestujõÂcõÂ pozÏaduje cestovnõÂ zavazadlo prÏepravit.
CestovnõÂ zavazadlo se neprÏepravuje v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ a na draÂze lanoveÂ.
2) Jako cestovnõÂ zavazadlo muÊzÏe cestujõÂcõÂ podat
bez zvlaÂsÏtnõÂch opatrÏenõÂ k prÏepraveÏ zavazadlo, ktereÂ se
muÊzÏe sklaÂdat nejvõÂce ze trÏõÂ kusuÊ a hmotnost jednoho
kusu nesmõÂ prÏevysÏovat 15 kg. ZvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ umozÏnÏujõÂcõÂ prÏepravovat cestovnõÂ zavazadlo o vysÏsÏõÂ hmotnosti nebo veÏtsÏõÂm pocÏtu kusuÊ mohou stanovit smluvnõÂ
prÏepravnõÂ podmõÂnky.
3) Dopravce na draÂze celostaÂtnõÂ a na draÂze regionaÂlnõÂ muÊzÏe ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch stanovit, zÏe prÏijõÂmaÂ k prÏepraveÏ jako cestovnõÂ zavazadlo
takeÂ zÏivaÂ zvõÂrÏata nebo osobnõÂ automobil.8)
4) Dopravce zajistõÂ v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu zverÏejneÏnõÂ stanoveneÂho rozsahu prÏepravy cestovnõÂch zavazadel. NeuskutecÏnÏuje-li dopravce prÏepravu cestovnõÂch zavazadel
vsÏemi spoji jedoucõÂmi podle jõÂzdnõÂho rÏaÂdu, oznacÏõÂ
v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu spoje, kteryÂmi se cestovnõÂ zavazadla
prÏepravujõÂ.
§ 23
ZÏivaÂ zvõÂrÏata
1) ZÏivaÂ zvõÂrÏata lze prÏepravovat za podmõÂnek stanovenyÂch pro zavazadla, pokud tomu nebraÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy9) a nenõÂ-li tõÂmto prÏepravnõÂm rÏaÂdem
stanoveno jinak. ZÏivaÂ zvõÂrÏata jako rucÏnõÂ zavazadlo
nebo spoluzavazadlo lze prÏepravovat jen pod dohledem cestujõÂcõÂho, a jsou-li splneÏny podmõÂnky zajisÏt'ujõÂcõÂ,
aby zÏivaÂ zvõÂrÏata neposÏkodila nebo neznecÏistila cestujõÂcõÂ
nebo vozidlo, neohrozila bezpecÏnost a zdravõÂ osob
a nebyla ostatnõÂm cestujõÂcõÂm prÏi prÏepraveÏ na obtõÂzÏ.
Ze zÏivyÂch zvõÂrÏat muÊzÏe cestujõÂcõÂ vzõÂt s sebou do vozidla
jen drobnaÂ domaÂcõÂ a jinaÂ malaÂ zvõÂrÏata, jsou-li zcela
uzavrÏena ve snadno prÏenosnyÂch klecõÂch, kosÏõÂch nebo
jinyÂch vhodnyÂch schraÂnaÂch s nepropustnyÂm dnem,
nenõÂ-li tõÂmto prÏepravnõÂm rÏaÂdem stanoveno jinak.
2) Pro prÏepravu schraÂn se zvõÂrÏaty ve vozidle, nesplnÏuje-li schraÂna podmõÂnky pro prÏepravu rucÏnõÂho zavazadla, platõÂ ustanovenõÂ o prÏepraveÏ spoluzavazadla.
3) Beze schraÂny mohou cestujõÂcõÂ vzõÂt s sebou do

) § 4 odst. 1 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 102/1995 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu
silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 299/1996 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 4/1998 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 244/
/1999 Sb.
9
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 166/1999 Sb., o veterinaÂrnõÂ peÂcÏi a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ veterinaÂrnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb.
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vozidla psa, kteryÂ maÂ bezpecÏnyÂ naÂhubek, je drzÏen na
vodõÂtku nakraÂtko a nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂn na sedadle.
Za takto prÏepravovaneÂho psa se platõÂ prÏepravneÂ podle
tarifu.
4) Dopravce muÊzÏe ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravu zvõÂrÏat na neÏkteryÂch spojõÂch
omezit nebo vyloucÏit nebo omezit pocÏet psuÊ na vodõÂtku soucÏasneÏ prÏepravovanyÂch ve vozidle a poveÏrÏenaÂ
osoba muÊzÏe prÏepravu psa beze schraÂny odmõÂtnout
z duÊvodu obsazenosti vozidla a zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
cestujõÂcõÂch.
5) VodõÂcõÂho psa doprovaÂzejõÂcõÂho nevidomou
osobu, jakozÏ i sluzÏebnõÂho psa10) nelze z prÏepravy vyloucÏit ani jeho prÏepravu odmõÂtnout.
H L AVA I I I
Ï EPRAVA CESTOVNIÂCH ZAVAZADEL
PR
§ 24
PrÏepravnõÂ smlouva a prÏepravnõÂ doklad
1) PrÏepravnõÂ smlouva o prÏepraveÏ cestovnõÂho zavazadla je uzavrÏena prÏijetõÂm cestovnõÂho zavazadla dopravcem k prÏepraveÏ a vydaÂnõÂm prÏepravnõÂho dokladu
o prÏijetõÂ cestovnõÂho zavazadla k prÏepraveÏ cestujõÂcõÂmu
daÂle jen ¹zavazadlovyÂ lõÂstekª).
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
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2) ZavazadlovyÂ lõÂstek obsahuje
obchodnõÂ jmeÂno dopravce, kteryÂ uzavõÂraÂ prÏepravnõÂ smlouvu,
naÂzev stanice podacõÂ a stanice urcÏenõÂ,
pocÏet kusuÊ a hmotnost; u prÏepravovaneÂho automobilu takeÂ jeho staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏku, typ
a rok vyÂroby,
druh obalu nebo naÂzev prÏepravovaneÂ veÏci,
spoj dohodnutyÂ pro prÏepravu,
cÏasovyÂ uÂdaj o prÏijetõÂ k prÏepraveÏ,
vyÂsÏi zaplaceneÂho dovozneÂho a prÏõÂpadneÏ cenu sjednanou v souladu s cenovyÂmi prÏedpisy3) za sluzÏby
s prÏepravou souvisejõÂcõÂmi.

3) DalsÏõÂ naÂlezÏitosti zavazadloveÂho lõÂstku muÊzÏe
stanovit dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
4) UzavrÏenõÂ prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ cestovnõÂho zavazadla se prokazuje zavazadlovyÂm lõÂstkem
vydanyÂm dopravcem cestujõÂcõÂmu po zaplacenõÂ prÏepravneÂho. CestujõÂcõÂ se prÏi prÏevzetõÂ zavazadloveÂho
lõÂstku prÏesveÏdcÏõÂ, zda byl vyhotoven podle jeho uÂdajuÊ.

Podej cestovnõÂho zavazadla
§ 25
1) CestovnõÂ zavazadlo ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ
dopraveÏ na draÂze celostaÂtnõÂ a draÂze regionaÂlnõÂ se podaÂvaÂ k prÏepraveÏ ve stanici nebo prÏõÂmo ve vozidle spoje,
nenõÂ-li ve stanici zavazadlovaÂ vyÂpravna zrÏõÂzena nebo je
uzavrÏena. CestovnõÂ zavazadlo v silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ se podaÂvaÂ k prÏepraveÏ prÏõÂmo ve vozidle spoje.
2) CestovnõÂ zavazadlo, vyzÏaduje-li to jeho povaha, musõÂ byÂt baleno tak, aby jeho obsah byl chraÂneÏn
prÏed ztraÂtou nebo posÏkozenõÂm, aby nemohlo zpuÊsobit
sÏkodu osobaÂm, posÏkodit vozidla, jinaÂ zarÏõÂzenõÂ, jakozÏ
i ostatnõÂ cestovnõÂ zavazadla nebo jineÂ prÏedmeÏty. Dopravce muÊzÏe v zavazadloveÂm lõÂstku poznamenat stav
cestovnõÂho zavazadla nebo stav jeho obalu. Tento uÂdaj
musõÂ byÂt cestujõÂcõÂm potvrzen podpisem; odmõÂtne-li
cestujõÂcõÂ tento uÂdaj potvrdit, je dopravce opraÂvneÏn odmõÂtnout prÏijetõÂ cestovnõÂho zavazadla k prÏepraveÏ.
3) CestovnõÂ zavazadlo musõÂ byÂt cestujõÂcõÂm trvanliveÏ a zrÏetelneÏ na dobrÏe viditelneÂm mõÂsteÏ oznacÏeno
a) jmeÂnem, prÏõÂjmenõÂm a adresou cestujõÂcõÂho,
b) naÂzvem stanice urcÏenõÂ.
4) SmluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky mohou pro vyÂpocÏet dovozneÂho stanovit jednotkoveÂ hmotnosti neÏkteryÂch druhuÊ cestovnõÂch zavazadel.
5) CestujõÂcõÂ muÊzÏe prÏi podeji cestovnõÂho zavazadla uveÂst cenu zavazadla. Tato cena se povazÏuje za prokaÂzanou cenu cestovnõÂho zavazadla pro prÏõÂpad posÏkozenõÂ nebo ztraÂty cestovnõÂho zavazadla v dobeÏ trvaÂnõÂ
prÏepravnõÂ smlouvy. UÂdaj o ceneÏ cestovnõÂho zavazadla
se zapõÂsÏe do zavazadloveÂho lõÂstku jen tehdy, zaplatõÂ-li
cestujõÂcõÂ za uvedenõÂ ceny zavazadla smluvnõÂ poplatek
stanovenyÂ ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
SmluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky mohou stanovit hornõÂ
hranici ceny cestovnõÂho zavazadla, do ktereÂ se prÏijõÂmajõÂ
cestovnõÂ zavazadla k prÏepraveÏ.
§ 26
1) Dopravce nenõÂ povinen uzavrÏõÂt prÏepravnõÂ
smlouvu o prÏepraveÏ cestovnõÂho zavazadla, maÂ-li veÏrohodnyÂ duÊvod se domnõÂvat, zÏe obsahem cestovnõÂho zavazadla jsou veÏci, ktereÂ jeho obsahem nesmeÏjõÂ byÂt
§ 19), pokud cestujõÂcõÂ neprokaÂzÏe opak.
2) ZjistõÂ-li dopravce v pruÊbeÏhu prÏepravy, zÏe cestovnõÂ zavazadlo obsahuje veÏci, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt obsahem zavazadla, vyloucÏõÂ cestovnõÂ zavazadlo z dalsÏõÂ
prÏepravy a ulozÏõÂ je v nejblizÏsÏõÂ vhodneÂ stanici. O teÂto

) ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 26/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 163/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 18/1997 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho
soudu cÏ. 186/1997 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 138/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 325/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 326/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 329/1999 Sb.

10
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skutecÏnosti vyrozumõÂ dopravce cestujõÂcõÂho prÏi zÏaÂdosti
o vyÂdej cestovnõÂho zavazadla.
§ 27
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3) CestujõÂcõÂ smõÂ po uzavrÏenõÂ prÏepravnõÂ smlouvy
do osobnõÂho automobilu nalozÏeneÂho na draÂzÏnõÂm vozidle vstupovat jen na vyzvaÂnõÂ dopravce nebo s jeho souhlasem.

1) ZÏivaÂ zvõÂrÏata se jako cestovnõÂ zavazadlo prÏepravujõÂ vyÂhradneÏ v uzavrÏenyÂch schraÂnaÂch s nepropustnyÂm
dnem. Na prÏepravu zÏivyÂch zvõÂrÏat se vztahujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy.9) CestujõÂcõÂ, kteryÂ podaÂvaÂ zÏiveÂ zvõÂrÏe
k prÏepraveÏ jako cestovnõÂ zavazadlo, proto ucÏinõÂ opatrÏenõÂ, aby k prÏepraveÏ byla podaÂna jen zvõÂrÏata v dobreÂm
zdravotnõÂm stavu a schraÂna zajisÏt'ovala vyhovujõÂcõÂ zÏivotnõÂ podmõÂnky, aby nedochaÂzelo k utrpenõÂ zvõÂrÏete zejmeÂna puÊsobenõÂm neprÏirozenyÂch podneÏtuÊ vyvolaÂvajõÂcõÂch strach, zraneÏnõÂ nebo jeho uhynutõÂ.

4) PrÏepravnõÂ smlouva o prÏepraveÏ osobnõÂho automobilu jako cestovnõÂho zavazadla je uzavrÏena, jestlizÏe
dopravce vydal zavazadlovyÂ lõÂstek a potvrdil v neÏm, zÏe
osobnõÂ automobil podle uÂdajuÊ v zavazadloveÂm lõÂstku
byl nalozÏen na urcÏeneÂ draÂzÏnõÂ vozidlo. ZavazadlovyÂ
lõÂstek muÊzÏe byÂt soucÏaÂstõÂ jõÂzdenky cestujõÂcõÂho.

2) SchraÂna se zÏivyÂmi zvõÂrÏaty musõÂ byÂt oznacÏena
prÏõÂslusÏnyÂm symbolem prÏepravy zÏivyÂch zvõÂrÏat a musõÂ
byÂt zabezpecÏena tak, aby se beÏhem prÏepravy neprÏevraÂtila a byla ve svisleÂ poloze dnem doluÊ. Podle prÏedpoklaÂdaneÂ doby prÏepravy musõÂ cestujõÂcõÂ, kteryÂ podaÂvaÂ
schraÂnu se zÏivyÂmi zvõÂrÏaty k prÏepraveÏ, zajistit ve
schraÂneÏ takeÂ odpovõÂdajõÂcõÂ mnozÏstvõÂ krmiva a pitneÂ
vody. ZvõÂrÏata nesmõÂ byÂt vystavena prÏi prÏepraveÏ neprÏirozenyÂm otrÏesuÊm nebo puÊsobenõÂ neprÏõÂznivyÂch poveÏtrnostnõÂch podmõÂnek.

§ 30
PlacenõÂ prÏepravneÂho

§ 28
VeÏci podleÂhajõÂcõÂ rychleÂ zkaÂze, za neÏzÏ se povazÏujõÂ
veÏci, ktereÂ se rychle kazõÂ vlivem tepla nebo chladu,
daÂle jen ¹snadno zkazitelneÂ veÏciª) se jako cestovnõÂ
zavazadlo prÏepravujõÂ vyÂhradneÏ v prÏepravnõÂch obalech
odpovõÂdajõÂcõÂch povaze prÏepravovaneÂ veÏci, aby nemohlo dojõÂt k posÏkozenõÂ, ke zmeÏneÏ povahy, k uÂbytku
nebo jineÂmu znehodnocenõÂ prÏepravovaneÂ veÏci.
§ 29
1) OsobnõÂ automobil se jako cestovnõÂ zavazadlo
prÏepravuje na draÂze celostaÂtnõÂ a draÂze regionaÂlnõÂ za
podmõÂnek pro prÏepravu cestovnõÂho zavazadla a daÂle
musõÂ byÂt
a) opatrÏen staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏkou a v technickeÂm
stavu umozÏnÏujõÂcõÂm jeho nalozÏenõÂ a vylozÏenõÂ vlastnõÂm pohonem,
b) podle pokynu dopravce ve stanici podacõÂ nalozÏen
a umõÂsteÏn cestujõÂcõÂm na urcÏeneÂ draÂzÏnõÂ vozidlo a ve
stanici urcÏenõÂ cestujõÂcõÂm vylozÏen,
c) prÏi prÏepraveÏ na draÂzÏnõÂm vozidle uzamcÏen a zabrzÏdeÏn a nesmõÂ byÂt v neÏm prÏepravovaÂny osoby
ani ponechaÂna zÏivaÂ zvõÂrÏata nebo zavazadla,
d) prÏi uzavõÂraÂnõÂ prÏepravnõÂ smlouvy prÏedlozÏeno
osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu automobilu.
2) NalozÏenyÂ osobnõÂ automobil na urcÏeneÂm draÂzÏnõÂm vozidle zajistõÂ dopravce proti samovolneÂmu pohybu speciaÂlnõÂm zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ je soucÏaÂstõÂ draÂzÏnõÂho
vozidla.

5) Podrobnosti podmõÂnek prÏepravy osobnõÂch automobiluÊ jako cestovnõÂho zavazadla stanovõÂ smluvnõÂ
prÏepravnõÂ podmõÂnky.

1) PrÏi prÏijetõÂ cestovnõÂho zavazadla k prÏepraveÏ se
platõÂ prÏepravneÂ, ktereÂ je tvorÏeno dovoznyÂm a prÏõÂpadnou cenou sjednanou v souladu s cenovyÂmi prÏedpisy3)
za sluzÏby s prÏepravou souvisejõÂcõÂmi a poskytovanyÂmi
dopravcem podle smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.
Cena za sluzÏby s prÏepravou souvisejõÂcõÂ, ktereÂ se poskytujõÂ na prÏepravnõÂ cesteÏ nebo ve stanici urcÏenõÂ, se platõÂ
prÏi vyÂdeji cestovnõÂho zavazadla.
2) Dopravce vydaÂ cestujõÂcõÂmu doklad o zaplacenõÂ
dovozneÂho za prÏepravu cestovnõÂho zavazadla a prÏõÂpadneÂ ceny za sluzÏby s prÏepravou souvisejõÂcõÂmi.
§ 31
ZmeÏna prÏepravnõÂ smlouvy
1) PrÏepravnõÂ smlouvu o prÏepraveÏ cestovnõÂho zavazadla na naÂvrh cestujõÂcõÂho dopravce zmeÏnõÂ, pozÏaduje-li cestujõÂcõÂ cestovnõÂ zavazadlo
a) zadrzÏet na cesteÏ, je-li cestovnõÂ zavazadlo dostupneÂ
v mõÂsteÏ, kde cestujõÂcõÂ o zmeÏnu zÏaÂdaÂ,
b) vydat v jineÂ stanici nezÏ ve stanici urcÏenõÂ uvedeneÂ
v zavazadloveÂm lõÂstku.
2) CestujõÂcõÂ muÊzÏe od prÏepravnõÂ smlouvy odstoupit, jestlizÏe cestovnõÂ zavazadlo neopustilo stanici podacõÂ.
3) Ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch muÊzÏe
dopravce stanovit i jineÂ zpuÊsoby disponovaÂnõÂ s cestovnõÂm zavazadlem, zejmeÂna mozÏnost vraÂtit cestovnõÂ zavazadlo zpeÏt do stanice podacõÂ a prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ podrobnosti pro prÏepravu cestovnõÂch zavazadel.
§ 32
DodacõÂ lhuÊta
1) Dopravce zajisÏt'uje, aby cestovnõÂ zavazadlo
bylo do stanice urcÏenõÂ prÏepraveno dohodnutyÂm spojem, kteryÂ dopravce uvede v zavazadloveÂm lõÂstku prÏi
jeho podeji. PouzÏije-li dopravce k prÏepraveÏ cestovnõÂho
zavazadla jinyÂ nezÏ dohodnutyÂ spoj, dbaÂ, aby cestovnõÂ
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zavazadlo bylo prÏepraveno do stanice urcÏenõÂ nejpozdeÏji ve stejnou dobu jako u dohodnuteÂho spoje.
2) DodacõÂ lhuÊta pro prÏepravu cestovnõÂho zavazadla je zachovaÂna, jestlizÏe cestovnõÂ zavazadlo podaneÂ
k prÏepraveÏ bylo ve stanici urcÏenõÂ dopravcem prÏichystaÂno k vyÂdeji bezprostrÏedneÏ po skutecÏneÂm prÏõÂjezdu
dohodnuteÂho spoje, nejpozdeÏji vsÏak do 30 minut po
jeho prÏõÂjezdu.
§ 33
VyÂdej cestovnõÂho zavazadla
1) CestovnõÂ zavazadlo na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ si cestujõÂcõÂ vyzvedne nejpozdeÏji do 24. hodiny
dne naÂsledujõÂcõÂho po dni, ve ktereÂm dohodnutyÂ spoj
pro prÏepravu cestovnõÂho zavazadla meÏl podle jõÂzdnõÂho
rÏaÂdu dojet do stanice urcÏenõÂ. CestovnõÂ zavazadlo ve
verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ si cestujõÂcõÂ vyzvedne
bezprostrÏedneÏ po prÏõÂjezdu dohodnuteÂho spoje do stanice urcÏenõÂ.
2) Dopravce vydaÂ cestovnõÂ zavazadlo cestujõÂcõÂmu
nebo jineÂ osobeÏ po prÏedlozÏenõÂ zavazadloveÂho lõÂstku
a po zaplacenõÂ prÏõÂpadnyÂch poplatkuÊ vaÂznoucõÂch na cestovnõÂm zavazadle. PrÏedlozÏenyÂ zavazadlovyÂ lõÂstek zuÊstaÂvaÂ dopravci.
3) NenõÂ-li zavazadlovyÂ lõÂstek prÏedlozÏen, vydaÂ
dopravce cestovnõÂ zavazadlo jen tehdy, prokaÂzÏe-li
osoba zÏaÂdajõÂcõÂ vyÂdej cestovnõÂho zavazadla osobnõÂ uÂdaje
a hodnoveÏrneÏ svuÊj vztah k zavazadlu a põÂsemneÏ potvrdõÂ
prÏevzetõÂ zavazadla. Dopravce muÊzÏe ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch podmõÂnit vydaÂnõÂ cestovnõÂho zavazadla bez prÏedlozÏenõÂ zavazadloveÂho lõÂstku teÂzÏ slozÏenõÂm cÏaÂstky ve vyÂsÏi prokaÂzaneÂ ceny cestovnõÂho zavazadla jako zaÂlohy na cestovnõÂ zavazadlo. ZaÂlohu dopravce vraÂtõÂ po uplynutõÂ doby 3 meÏsõÂcuÊ ode dne
slozÏenõÂ, pokud v teÂto dobeÏ neprokaÂzÏe praÂvo na vydaÂnõÂ
cestovnõÂho zavazadla jinaÂ osoba.
4) Nebylo-li cestujõÂcõÂmu zavazadlo po uplynutõÂ
dodacõÂ lhuÊty na jeho zÏaÂdost vydaÂno, dopravce mu na
pozÏaÂdaÂnõÂ v zavazadloveÂm lõÂstku vyznacÏõÂ den a hodinu,
kdy pozÏaÂdal o vyÂdej cestovnõÂho zavazadla.
§ 34
NevyzvednuteÂ cestovnõÂ zavazadlo
1) CestovnõÂ zavazadlo, ktereÂ si cestujõÂcõÂ nevyzvedne v dobeÏ stanoveneÂ pro vyÂdej cestovnõÂho zavazadla § 33 odst. 1), je neodebranyÂm cestovnõÂm zavazadlem a dopravce je skladuje za smluvnõÂ uÂhradu.
2) Po deseti dnech od uplynutõÂ doby stanoveneÂ
pro vyÂdej cestovnõÂho zavazadla dopravce põÂsemneÏ vy-
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zve cestujõÂcõÂho k vyzvednutõÂ neodebraneÂho cestovnõÂho
zavazadla. JestlizÏe v dobeÏ do 30 dnuÊ po vyzvaÂnõÂ cestujõÂcõÂ zavazadlo neodebere, povazÏuje se neodebraneÂ cestovnõÂ zavazadlo za nevyzvednutou veÏc podle § 773 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku. NepodarÏõÂ-li se nevyzvednutou veÏc
prodat, povazÏuje se veÏc, kromeÏ zÏivyÂch zvõÂrÏat, za odpad
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.11)
3) Jsou-li obsahem neodebraneÂho cestovnõÂho zavazadla snadno zkazitelneÂ veÏci nebo zÏivaÂ zvõÂrÏata, skladuje se cestovnõÂ zavazadlo po dobu 48 hodin od uplynutõÂ doby stanoveneÂ pro vyÂdej cestovnõÂho zavazadla.
4) Po uplynutõÂ doby podle odstavce 3 se neodebraneÂ cestovnõÂ zavazadlo se snadno zkazitelnyÂmi veÏcmi povazÏuje za odpad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.11)
5) Po uplynutõÂ doby podle odstavce 3, je-li obsahem neodebraneÂho cestovnõÂho zavazadla zÏiveÂ zvõÂrÏe,
je dopravce opraÂvneÏn podle § 773 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku zÏiveÂ zvõÂrÏe prodat. Do doby prodeje je dopravce
povinen podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12) o zvõÂrÏe
pecÏovat.
6) O zachaÂzenõÂ s nevyzvednutyÂm cestovnõÂm zavazadlem sepõÂsÏe dopravce zaÂpis.
§ 35
ZtraÂta prÏepravovaneÂho cestovnõÂho zavazadla
1) CestovnõÂ zavazadlo se povazÏuje za ztraceneÂ,
nemohlo-li byÂt cestujõÂcõÂmu vydaÂno nebo prÏichystaÂno
k vyÂdeji do 15 dnuÊ od uplynutõÂ dodacõÂ lhuÊty a obsahuje-li cestovnõÂ zavazadlo snadno zkazitelneÂ veÏci nebo
zÏivaÂ zvõÂrÏata, do 48 hodin ode dne, ve ktereÂm spoj, jõÂmzÏ
meÏlo byÂt zavazadlo prÏepraveno, dojel do stanice
urcÏenõÂ.
2) Nalezne-li se cestovnõÂ zavazadlo, ktereÂ bylo
povazÏovaÂno za ztraceneÂ, dopravce o tom vyrozumõÂ
cestujõÂcõÂho.
3) Do 30 dnuÊ po vyrozumeÏnõÂ podle odstavce 2
muÊzÏe cestujõÂcõÂ pozÏaÂdat, aby mu bylo cestovnõÂ zavazadlo vydaÂno v neÏktereÂ stanici na prÏepravnõÂ cesteÏ.
V tomto prÏõÂpadeÏ cestujõÂcõÂ vraÂtõÂ prÏijatou naÂhradu sÏkody
kromeÏ vyplaceneÂ cÏaÂstky za prÏekrocÏenõÂ dodacõÂ lhuÊty.
4) NepozÏaÂdaÂ-li cestujõÂcõÂ o vyÂdej nalezeneÂho cestovnõÂho zavazadla v dobeÏ podle odstavce 3, povazÏuje se
takoveÂ cestovnõÂ zavazadlo za nevyzvednutou veÏc podle
§ 773 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
5) NepodarÏõÂ-li se nevyzvednutou veÏc podle odstavce 4 prodat, povazÏuje se veÏc za odpad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.11)

11

) ZaÂkon cÏ. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 167/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 352/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 37/2000 Sb.

12

) ZaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 162/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 193/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 243/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 30/1998 Sb.
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6) O zachaÂzenõÂ s nalezenyÂm cestovnõÂm zavazadlem sepõÂsÏe dopravce zaÂpis.
H L AVA I V
Ï EPRAVA ZAÂSILEK
PR
36
PodmõÂnky prÏepravy
1) Ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ na draÂze
celostaÂtnõÂ, na draÂze regionaÂlnõÂ a na draÂze lanoveÂ a ve
verÏejneÂ silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ kromeÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy muÊzÏe dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch stanovit, zÏe prÏijõÂmaÂ k prÏepraveÏ zaÂsilky, ktereÂ naplnÏujõÂ znaky cestovnõÂch zavazadel, ale
s nimizÏ se osoby podaÂvajõÂcõÂ je k prÏepraveÏ soucÏasneÏ
neprÏepravujõÂ daÂle jen ¹zaÂsilkyª). ZaÂsilky lze prÏijmout
k prÏepraveÏ jen ve stanicõÂch nebo prÏõÂmo ve spojõÂch
oznacÏenyÂch v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu, nenõÂ-li tõÂm omezena prÏeprava cestujõÂcõÂch a jejich zavazadel ani ohrozÏena bezpecÏnost cestujõÂcõÂch.
2) PrÏepravnõÂ smlouva o prÏepraveÏ zaÂsilky je uzavrÏena prÏijetõÂm zaÂsilky dopravcem k prÏepraveÏ a vydaÂnõÂm
prÏepravnõÂho dokladu o prÏijetõÂ zaÂsilky k prÏepraveÏ daÂle
jen ¹prÏepravenkaª).
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

3) PrÏepravenka obsahuje
obchodnõÂ jmeÂno dopravce, kteryÂ uzavõÂraÂ prÏepravnõÂ smlouvu,
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu odesõÂlatele a prÏõÂjemce zaÂsilky nebo obchodnõÂ jmeÂno odesõÂlatele a prÏõÂjemce
zaÂsilky a vyrozumõÂvacõÂ adresu prÏõÂjemce zaÂsilky,
stanici urcÏenõÂ,
spoj dohodnutyÂ pro prÏepravu,
pocÏet kusuÊ, druh obalu nebo veÏc a prÏõÂpadneÏ uÂdaj
o zvlaÂsÏtnõÂ povaze zaÂsilky,
cÏasovyÂ uÂdaj o prÏijetõÂ zaÂsilky k prÏepraveÏ,
vyÂsÏi zaplaceneÂho dovozneÂho.

4) PocÏet dõÂluÊ, z nichzÏ prÏepravenka sestaÂvaÂ, manipulaci s jednotlivyÂmi dõÂly a prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ naÂlezÏitosti
prÏepravenky stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
5) UzavrÏenõÂ prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ zaÂsilky se prokazuje prÏepravenkou vydanou dopravcem
odesõÂlateli zaÂsilky po zaplacenõÂ dovozneÂho.
6) OdesõÂlatel zajistõÂ prÏevzetõÂ zaÂsilky ve stanici
urcÏenõÂ nebo prÏõÂmo u vozidla spoje, a to bezprostrÏedneÏ
po jeho prÏõÂjezdu. Dopravce vydaÂ zaÂsilku ve stanici
urcÏenõÂ osobeÏ, kteraÂ se o ni prÏihlaÂsõÂ a prokaÂzÏe sveÂ osobnõÂ
uÂdaje. ZaÂsilka je rÏaÂdneÏ vydaÂna, jestlizÏe dopravce uvedl
na prÏepravence osobnõÂ uÂdaje prÏejõÂmajõÂcõÂ osoby a prÏejõÂmajõÂcõÂ osoba potvrdila na prÏepravence prÏõÂjem zaÂsilky.
7) V ostatnõÂm platõÂ pro prÏepravu zaÂsilek prÏimeÏ-
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rÏeneÏ ustanovenõÂ o prÏepraveÏ cestovnõÂch zavazadel,
kromeÏ ustanovenõÂ § 23, 24, 25, 27, 29, 31 a 33.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â VA Z PR
Ï EPRAVNIÂ SMLOUVY
PRA
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§ 37
1) SkutecÏnosti, ktereÂ mohou zaklaÂdat uplatneÏnõÂ
praÂva z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ osob, se prokazujõÂ potvrzenõÂm dopravce, prÏõÂpadneÏ jinyÂm vhodnyÂm
zpuÊsobem. ZpuÊsob a mõÂsto potvrzovaÂnõÂ teÏchto skutecÏnostõÂ stanovõÂ smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky.
2) SkutecÏnosti, ktereÂ mohou zaklaÂdat uplatneÏnõÂ
praÂva z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ cestovnõÂch zavazadel, se prokazujõÂ zaÂpisem sepsanyÂm dopravcem.
3) PrÏi uÂplneÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ ztraÂteÏ nebo posÏkozenõÂ
cestovnõÂho zavazadla, nebo nastaly-li okolnosti tomu
nasveÏdcÏujõÂcõÂ, sepõÂsÏe o tom dopravce bez zbytecÏneÂho
odkladu zaÂpis, a to nejpozdeÏji prÏi vyÂdeji cestovnõÂho
zavazadla nebo v dobeÏ, kdy meÏlo byÂt vydaÂno.
4) ZjistõÂ-li cestujõÂcõÂ prÏi vyÂdeji cestovnõÂho zavazadla zjevnou porusÏenost nebo neuÂplnost cestovnõÂho zavazadla nebo okolnosti tomu nasveÏdcÏujõÂcõÂ, pozÏaÂdaÂ dopravce nejpozdeÏji prÏi vyÂdeji cestovnõÂho zavazadla
o zjisÏteÏnõÂ jeho stavu a o sepsaÂnõÂ zaÂpisu.
5) V zaÂpisu dopravce uvede zjisÏteÏnyÂ stav cestovnõÂho zavazadla, jeho hmotnost, a pokud je to mozÏneÂ,
rozsah sÏkody, jejõÂ prÏõÂcÏinu a dobu, kdy vznikla. Stejnopis tohoto zaÂpisu vydaÂ bezplatneÏ cestujõÂcõÂmu.
§ 38
1) K uplatnÏovaÂnõÂ praÂv vuÊcÏi dopravci je opraÂvneÏn
ten, kdo prÏedlozÏõÂ originaÂl jõÂzdenky nebo zavazadloveÂho lõÂstku; znõÂ-li jõÂzdenka na drzÏitele, je opraÂvneÏnyÂm
drzÏitel.
2) PraÂva z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ osob
uplatnÏuje opraÂvneÏnyÂ u dopravce, u neÏhozÏ skutecÏnost
zaklaÂdajõÂcõÂ uplatneÏnõÂ praÂva z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ osob nastala, a to v mõÂstech k tomu dopravcem
urcÏenyÂch ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch.
3) PraÂvo z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ cestovnõÂch zavazadel uplatnÏuje opraÂvneÏnyÂ u dopravce, kteryÂ
cestovnõÂ zavazadlo vydal nebo meÏl vydat, a to v mõÂstech
k tomu dopravcem urcÏenyÂch ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnkaÂch.
4) PraÂva z prÏepravnõÂ smlouvy se uplatnÏujõÂ põÂsemnou zÏaÂdostõÂ s uvedenõÂm duÊvoduÊ a vyÂsÏe pozÏadovaneÂ
naÂhrady. Jde-li o vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho nebo jinyÂch cÏaÂstek
z prÏepravy cestujõÂcõÂch, muÊzÏe byÂt zÏaÂdost podaÂna i uÂstneÏ.
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§ 39
1) PraÂvo z prÏepravnõÂ smlouvy musõÂ byÂt u dopravce opraÂvneÏnyÂm uplatneÏno bez zbytecÏneÂho odkladu nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ stanoveneÂ
v § 771 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, a to ode dne nastoupenõÂ
jõÂzdy nebo ode dne, kdy jõÂzda meÏla byÂt nastoupena,
jde-li o vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho; nebo ve lhuÊteÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ
stanoveneÂ v § 771 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku ode dne vydaÂnõÂ cestovnõÂho zavazadla prÏõÂjemci nebo ode dne
vzniku prÏepravnõÂ smlouvy, jestlizÏe k vydaÂnõÂ cestovnõÂho
zavazadla nedosÏlo, jde-li o naÂhradu sÏkody vznikleÂ na
prÏepravovaneÂm cestovnõÂm zavazadle. NenõÂ-li praÂvo
z prÏepravnõÂ smlouvy uplatneÏno v uvedeneÂ lhuÊteÏ, zanikaÂ.
2) UplatneÏnaÂ praÂva z prÏepravy vyrÏõÂdõÂ dopravce
nejpozdeÏji do trÏech meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ podaneÂ
zÏaÂdosti.
HLAVA I I
Ï EPRAVNIÂ SMLOUVY
PRAÂVA Z PR
Ï EPRAVEÏ OSOB
O PR
§ 40
1) CestujõÂcõÂ ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ a silnicÏnõÂ osobnõÂ
dopraveÏ maÂ praÂvo
a) prÏi neprovedenõÂ prÏepravy z duÊvoduÊ na straneÏ dopravce na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho,
b) jestlizÏe z duÊvoduÊ na straneÏ dopravce dojde zpozÏdeÏnõÂm spoje, kteryÂ cestujõÂcõÂ pouzÏil pro prÏepravu,
ke ztraÂteÏ prÏõÂpoje v raÂmci jedneÂ prÏepravnõÂ smlouvy
nebo nebyla-li dokoncÏena zapocÏataÂ prÏeprava cestujõÂcõÂho spojem, jõÂmzÏ jõÂzdu nastoupil, na
1. dalsÏõÂ prÏepravu do cõÂloveÂ stanice nejblizÏsÏõÂm
vhodnyÂm spojem prÏõÂslusÏneÂho dopravce nebo
pouzÏitõÂ naÂhradnõÂ autobusoveÂ dopravy provozovaneÂ prÏechodneÏ za omezenou nebo zastavenou
draÂzÏnõÂ dopravu, nebo
2. bezplatnou prÏepravu do naÂstupnõÂ stanice nejblizÏsÏõÂm vhodnyÂm spojem prÏõÂslusÏneÂho dopravce; cestujõÂcõÂ s jõÂzdenkou pro jednotlivou
jõÂzdu maÂ v tomto prÏõÂpadeÏ takeÂ praÂvo na vraÂcenõÂ
zaplaceneÂho jõÂzdneÂho, nebo
3. vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho za neprojetyÂ uÂsek cesty, vzdal-li se cestujõÂcõÂ s jõÂzdenkou pro jednotlivou jõÂzdu
dalsÏõÂ jõÂzdy a dopravce tuto skutecÏnost potvrdil,
c) v prÏõÂpadeÏ, zÏe spoj, kteryÂ hodlal pro prÏepravu pouzÏõÂt, maÂ z naÂstupnõÂ stanice cestujõÂcõÂho zpozÏdeÏnõÂ
60 minut a võÂce a cestujõÂcõÂ s platnou jõÂzdenkou
pro jednotlivou jõÂzdu se proto vzdal jõÂzdy, na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho.
2) CestujõÂcõÂ na draÂze celostaÂtnõÂ a draÂze regionaÂlnõÂ
s platnou jõÂzdenkou pro jednotlivou jõÂzdu maÂ daÂle
praÂvo na
a) vraÂcenõÂ rozdõÂlu jõÂzdneÂho, jestlizÏe byl prÏepraven

z duÊvoduÊ na straneÏ dopravce v nizÏsÏõÂ vozoveÂ trÏõÂdeÏ,
nezÏ na kterou meÏl zakoupenou jõÂzdenku,
b) vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho, jestlizÏe se cestujõÂcõÂ s jõÂzdenkou
pro vysÏsÏõÂ vozovou trÏõÂdu vzdaÂ jõÂzdy, protozÏe mu
nebylo prÏideÏleno mõÂsto ve vozoveÂ trÏõÂdeÏ, na nizÏ meÏl
zakoupenou jõÂzdenku,
c) vraÂcenõÂ prÏõÂplatku za vlak vysÏsÏõÂ kvality, jestlizÏe
z duÊvoduÊ na straneÏ dopravce nebyl tõÂmto vlakem
prÏepraven nebo je-li zpozÏdeÏnõÂ tohoto vlaku
60 minut a võÂce v cõÂloveÂ stanici nebo ve stanici,
kde se cestujõÂcõÂ z duÊvodu tohoto zpozÏdeÏnõÂ vzdal
dalsÏõÂ jõÂzdy.
3) CestujõÂcõÂ s platnou mõÂstenkou nebo dokladem
o zaplacenõÂ ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko,
ktereÂmu z duÊvoduÊ na straneÏ dopravce nebylo prÏideÏleno
mõÂsto ve spoji uvedeneÂm na teÏchto dokladech, maÂ
praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ ceny za mõÂstenku nebo
ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko; v takoveÂmto
prÏõÂpadeÏ maÂ cestujõÂcõÂ daÂle praÂvo na zaplacenõÂ cÏaÂstky dopravcem ve vyÂsÏi peÏtinaÂsobku ceny mõÂstenky.
4) CestujõÂcõÂ s platnyÂm dokladem o zaplacenõÂ
ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko, kteryÂ byl z duÊvoduÊ na straneÏ
dopravce prÏepraven v lehaÂtkoveÂm vozu, maÂ praÂvo na
vraÂcenõÂ rozdõÂlu ceny mezi zaplacenyÂm prÏõÂplatkem za
luÊzÏko a prÏõÂplatkem za pouzÏiteÂ lehaÂtko.
§ 41
1) NenastoupõÂ-li cestujõÂcõÂ s platnou jõÂzdenkou
pro jednotlivou jõÂzdu cestu z duÊvoduÊ na sveÂ straneÏ,
maÂ praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂho jõÂzdneÂho, jestlizÏe nepouzÏitou jõÂzdenku dopravci vraÂtõÂ
a) jde-li o verÏejnou draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopravu na draÂze
celostaÂtnõÂ nebo na draÂze regionaÂlnõÂ, nejpozdeÏji
v den na nõÂ uvedenyÂ jako den naÂstupu jõÂzdy nebo
potvrdil-li dopravce nejpozdeÏji v tento den nevyuzÏitõÂ jõÂzdenky, a prÏi cÏaÂstecÏneÂm nevyuzÏitõÂ jõÂzdenky
pro jednotlivou jõÂzdu maÂ v takoveÂmto prÏõÂpadeÏ
praÂvo na vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho za neprojetyÂ uÂsek cesty;
prÏi samoobsluzÏneÂm zpuÊsobu odbavenõÂ se jõÂzdneÂ
nevracõÂ,
b) prÏed odjezdem spoje, na kteryÂ byla jõÂzdenka vydaÂna, ve lhuÊteÏ stanoveneÂ dopravcem ve smluvnõÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch, jde-li o verÏejnou silnicÏnõÂ
osobnõÂ dopravu kromeÏ meÏstskeÂ autobusoveÂ dopravy.
2) NevyuzÏije-li cestujõÂcõÂ zaplaceneÂ mõÂsto v luÊzÏkoveÂm nebo lehaÂtkoveÂm voze z duÊvoduÊ na sveÂ straneÏ
a doklad o zaplacenõÂ ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za
lehaÂtko dopravci vraÂtõÂ prÏed odjezdem spoje, na kteryÂ
byl prÏõÂplatek zakoupen, ve lhuÊteÏ stanoveneÂ dopravcem
ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch, maÂ praÂvo na
vraÂcenõÂ ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za lehaÂtko.
3) Ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch muÊzÏe
dopravce stanovit vyÂsÏi naÂkladuÊ, ktereÂ prÏi vraÂcenõÂ jõÂzdneÂho, zaplaceneÂ ceny prÏõÂplatku za luÊzÏko nebo za le-
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haÂtko odecÏte. Z vraÂceneÂho jõÂzdneÂho je vyloucÏena cena
za mõÂstenku.

skytuje naÂhrada podle odstavce 1 odpovõÂdajõÂcõÂ ztraceneÂ
cÏaÂsti zavazadla.

§ 42

3) NeprokaÂzÏe-li opraÂvneÏnyÂ cenu ztraceneÂho cestovnõÂho zavazadla nebo jeho cÏaÂsti, prÏõÂslusÏõÂ mu naÂhrada
ve vyÂsÏi 100 KcÏ za kazÏdyÂ i jen zapocÏatyÂ chybeÏjõÂcõÂ kilogram hmotnosti cestovnõÂho zavazadla, nejvyÂsÏe vsÏak
1 500 KcÏ.

1) V meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ se jõÂzdneÂ za jednotlivou jõÂzdu nevracõÂ.
2) Za nevyuzÏitou nebo cÏaÂstecÏneÏ nevyuzÏitou cÏasovou jõÂzdenku se jõÂzdneÂ nevracõÂ, nestanovõÂ-li dopravce
ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch jinak.
3) Za ztracenou nebo posÏkozenou jõÂzdenku dopravce naÂhradnõÂ jõÂzdenku bezplatneÏ neposkytuje, pokud ztraÂtu nebo posÏkozenõÂ nezpuÊsobil saÂm.
4) JestlizÏe ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ a silnicÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ nebyl cestujõÂcõÂ prÏepraven vcÏas, nemaÂ praÂvo na
naÂhradu sÏkody.
5) CestujõÂcõÂ, kteryÂ byl vyloucÏen z prÏepravy poveÏrÏenou osobou, nemaÂ praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂho
jõÂzdneÂho ani na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ ceny mõÂstenky nebo
prÏõÂplatku za vlak vysÏsÏõÂ kvality nebo prÏõÂplatku za luÊzÏko
nebo za lehaÂtko.
H L AVA I I I
Ï EPRAVNIÂ SMLOUVY
PRAÂVA Z PR
Ï EPRAVEÏ CESTOVNIÂCH ZAVAZADEL
O PR
§ 43
VyloucÏenõÂ odpoveÏdnosti dopravce za sÏkodu
na cestovnõÂm zavazadle a za jeho opozÏdeÏnyÂ vyÂdej
Dopravce neodpovõÂdaÂ za sÏkodu na prÏepravovaneÂm cestovnõÂm zavazadle, pokud ztraÂta, posÏkozenõÂ
nebo opozÏdeÏnyÂ vyÂdej cestovnõÂho zavazadla byly zpuÊsobeny za teÏchto podmõÂnek:
a) obal neodpovõÂdaÂ povaze prÏepravovaneÂ veÏci,
b) obsahem cestovnõÂho zavazadla jsou veÏci, ktereÂ nesmõÂ byÂt obsahem zavazadla § 19), zÏivaÂ zvõÂrÏata
a snadno zkazitelneÂ veÏci, jestlizÏe obsah zavazadla
nebyl pravdiveÏ deklarovaÂn a k posÏkozenõÂ dosÏlo
prÏirozenou povahou veÏci,
c) nastaly okolnosti, jimizÏ jsou zÏivelnõÂ pohromy
nebo neodvratitelnaÂ jednaÂnõÂ trÏetõÂch osob, ktereÂ
dopravce nemohl odvraÂtit ani prÏi vynalozÏenõÂ vesÏkereÂho uÂsilõÂ,
d) jednaÂnõÂm cestujõÂcõÂho, ktereÂ maÂ za naÂsledek posÏkozenõÂ nebo ztraÂtu jeho prÏepravovaneÂho zavazadla.
NaÂhrada sÏkody
§ 44
1) PrÏi uÂplneÂ ztraÂteÏ cestovnõÂho zavazadla maÂ
opraÂvneÏnyÂ praÂvo na vraÂcenõÂ zaplaceneÂho prÏepravneÂho
za zavazadlo a na naÂhradu prokaÂzaneÂ ceny ztraceneÂho
zavazadla, kterou meÏlo v dobeÏ jeho podaÂnõÂ k prÏepraveÏ.
2) PrÏi cÏaÂstecÏneÂ ztraÂteÏ cestovnõÂho zavazadla se po-

4) PrÏi ztraÂteÏ automobilu podaneÂho k prÏepraveÏ
jako cestovnõÂ zavazadlo prÏõÂslusÏõÂ opraÂvneÏneÂmu naÂhrada
prokaÂzaneÂ sÏkody podle zuÊstatkoveÂ hodnoty automobilu.
5) PrÏi posÏkozenõÂ cestovnõÂho zavazadla maÂ opraÂvneÏnyÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody, kteraÂ odpovõÂdaÂ sÏkodeÏ
vznikleÂ na cestovnõÂm zavazadle, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe
naÂhrady stanoveneÂ prÏi ztraÂteÏ cestovnõÂho zavazadla.
6) Za nedodrzÏenõÂ dodacõÂ lhuÊty pro prÏepravu cestovnõÂho zavazadla § 32) dopravce zaplatõÂ opraÂvneÏneÂmu na jeho zÏaÂdost cÏaÂstku ve vyÂsÏi jedneÂ desetiny dovozneÂho za kazÏdyÂ i jen zapocÏatyÂ den naÂsledujõÂcõÂ po
dni, ve ktereÂm meÏlo byÂt zavazadlo prÏichystaÂno k vyÂdeji, nejvyÂsÏe vsÏak polovinu dovozneÂho.
7) ProkaÂzÏe-li opraÂvneÏnyÂ, zÏe nedodrzÏenõÂm dodacõÂ
lhuÊty pro prÏepravu cestovnõÂho zavazadla utrpeÏl jinou
sÏkodu, vyplatõÂ mu dopravce na jeho zÏaÂdost namõÂsto
cÏaÂstky podle odstavce 6 naÂhradu prokaÂzaneÂ sÏkody, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe zaplaceneÂho dovozneÂho.
8) Pokud je soucÏet naÂhrad prÏi nedodrzÏenõÂ dodacõÂ
lhuÊty, cÏaÂstecÏneÂ ztraÂteÏ a posÏkozenõÂ cestovnõÂho zavazadla
vysÏsÏõÂ nezÏ naÂhrada sÏkody prÏi uÂplneÂ ztraÂteÏ cestovnõÂho
zavazadla, poskytne se opraÂvneÏneÂmu naÂhrada sÏkody
jako prÏi uÂplneÂ ztraÂteÏ cestovnõÂho zavazadla.
§ 45
1) OdstoupõÂ-li cestujõÂcõÂ od prÏepravnõÂ smlouvy
o prÏepraveÏ cestovnõÂho zavazadla ve stanici podacõÂ
drÏõÂve, nezÏ bylo cestovnõÂ zavazadlo odeslaÂno, vraÂtõÂ mu
dopravce na jeho zÏaÂdost zaplaceneÂ dovozneÂ po odecÏtenõÂ cÏaÂstky za kazÏdeÂ cestovnõÂ zavazadlo, jejõÂzÏ vyÂsÏi
stanovõÂ dopravce ve smluvnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch. JestlizÏe cestujõÂcõÂ odstoupõÂ od prÏepravnõÂ smlouvy
z duÊvodu zpozÏdeÏnõÂ spoje nebo jeho odrÏeknutõÂ, cÏaÂstka
se neodecÏte.
2) VydaÂ-li dopravce cestovnõÂ zavazadlo v neÏktereÂ
stanici na cesteÏ na zÏaÂdost cestujõÂcõÂho z duÊvoduÊ, ktereÂ
nezaprÏõÂcÏinil dopravce, dovozneÂ se nevracõÂ.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Ï EPRAVNIÂ SMLOUVY
PODMIÂNKY PLNEÏNIÂ PR
VIÂCE DOPRAVCI
§ 46
1) V oblastech, kde se dopravnõÂ obsluzÏnost usku-

tecÏnÏuje v raÂmci integrovaneÂ dopravy,13) musõÂ byÂt na
zaÂkladeÏ smlouvy mezi vsÏemi zuÂcÏastneÏnyÂmi dopravci
vydaÂvaÂny jednotneÂ jõÂzdnõÂ doklady platneÂ pro vsÏechny
zuÂcÏastneÏneÂ dopravce nebo musõÂ byÂt navzaÂjem uznaÂvaÂny jõÂzdnõÂ doklady jednotlivyÂch dopravcuÊ. Obsahem
smlouvy jsou teÂzÏ podmõÂnky prÏepravy rucÏnõÂch zavazadel a spoluzavazadel.
2) JõÂzdenka zakoupenaÂ u jednoho dopravce na
draÂze celostaÂtnõÂ nebo regionaÂlnõÂ platõÂ po celeÂ sjednaneÂ
prÏepravnõÂ cesteÏ na teÏchto draÂhaÂch bez ohledu, zda prÏepravnõÂ smlouvu plnõÂ jeden cÏi võÂce dopravcuÊ, kterÏõÂ postupneÏ uspokojujõÂ prÏepravnõÂ potrÏeby na sjednaneÂ prÏepravnõÂ cesteÏ pravidelneÏ jedoucõÂmi vlaky podle platneÂho
jõÂzdnõÂho rÏaÂdu.
3) UskutecÏnÏuje-li prÏepravu cestujõÂcõÂch, kteraÂ je
prÏedmeÏtem jedneÂ prÏepravnõÂ smlouvy, võÂce dopravcuÊ,
odpovõÂdaÂ kazÏdyÂ dopravce zuÂcÏastneÏnyÂ na prÏepraveÏ za
prÏepravu po teÂ cÏaÂsti prÏepravnõÂ cesty, jizÏ zajisÏt'uje.
4) UskutecÏnÏuje-li prÏepravu cestovnõÂho zavazadla
võÂce dopravcuÊ na draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ, kteraÂ je
prÏedmeÏtem jedneÂ prÏepravnõÂ smlouvy, odpovõÂdaÂ kazÏdyÂ
dopravce zuÂcÏastneÏnyÂ na prÏepraveÏ za prÏepravu po teÂ
cÏaÂsti prÏepravnõÂ cesty, jizÏ zajisÏt'uje. KazÏdyÂ naÂsledujõÂcõÂ
dopravce tõÂm, zÏe prÏevezme cestovnõÂ zavazadlo, vstupuje do prÏepravnõÂ smlouvy a prÏijõÂmaÂ na sebe zaÂvazky,
ktereÂ pro neÏho z teÂto prÏepravnõÂ smlouvy vyplyÂvajõÂ.
PrÏebõÂrajõÂcõÂ dopravce potvrdõÂ prÏevzetõÂ cestovnõÂho zavazadla od prÏedchozõÂho dopravce v zavazadloveÂm lõÂstku
s vyznacÏenõÂm data a doby prÏevzetõÂ, prÏõÂpadneÏ sepõÂsÏe
zaÂpis o stavu cestovnõÂho zavazadla nebo jeho obalu.
5) NaÂhradu za uÂplnou nebo cÏaÂstecÏnou ztraÂtu
nebo posÏkozenõÂ cestovnõÂho zavazadla v rozsahu podle
tohoto prÏepravnõÂho rÏaÂdu uhradõÂ opraÂvneÏneÂmu dopravce, u ktereÂho bylo praÂvo z prÏepravnõÂ smlouvy
uplatneÏno, i v prÏõÂpadech, jestlizÏe uÂplnou nebo cÏaÂstecÏnou ztraÂtu nebo posÏkozenõÂ cestovnõÂho zavazadla nezpuÊsobil.
6) UzavrÏel-li dopravce prÏepravnõÂ smlouvu, na jejõÂmzÏ plneÏnõÂ se podõÂlõÂ võÂce dopravcuÊ, prÏõÂslusÏõÂ kazÏdeÂmu
zuÂcÏastneÏneÂmu dopravci podõÂl z celkoveÂho jõÂzdneÂho
nebo dovozneÂho ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ deÂlce prÏepravnõÂ
vzdaÂlenosti, kterou zajisÏt'oval, nedohodnou-li se
smluvneÏ jinak.
§ 47
1) Za sÏkodu vzniklou na cestovnõÂm zavazadle,
provaÂdõÂ-li prÏepravu võÂce dopravcuÊ, odpovõÂdaÂ ten dopravce, u neÏhozÏ prÏi plneÏnõÂ prÏepravnõÂ smlouvy sÏkoda
na prÏepravovaneÂm cestovnõÂm zavazadle vznikla. Je-li
sÏkoda zpuÊsobena neÏkolika dopravci, odpovõÂdaÂ kazÏdyÂ
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) § 2 zaÂkona o silnicÏnõÂ dopraveÏ.
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) § 37 odst. 7 zaÂkona o draÂhaÂch.
§ 18b odst. 2 zaÂkona o silnicÏnõÂ dopraveÏ.

z nich za sÏkodu, kterou zpuÊsobil. Nelze-li zjistit, u ktereÂho dopravce ke vzniku sÏkody dosÏlo, odpovõÂdajõÂ za
sÏkodu vsÏichni zuÂcÏastneÏnõÂ dopravci v pomeÏru podle
prÏepravnõÂ vzdaÂlenosti.
2) Bylo-li nedodrzÏenõÂ dodacõÂ lhuÊty pro prÏepravu
cestovnõÂho zavazadla zavineÏno neÏkolika dopravci, rozdeÏlõÂ se naÂhrada mezi tyto dopravce v pomeÏru zpozÏdeÏnõÂ
vznikleÂho v dobeÏ jimi uskutecÏnÏovaneÂ prÏepravy.
§ 48
Pro vzaÂjemneÂ prÏedaÂvaÂnõÂ cestovnõÂch zavazadel
mezi dopravci platõÂ ustanovenõÂ o prÏebõÂraÂnõÂ cestovnõÂch
zavazadel dopravcem od cestujõÂcõÂho, o vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂch zavazadel dopravcem opraÂvneÏneÂmu a ustanovenõÂ o zjisÏt'ovaÂnõÂ skutecÏnostõÂ, ktereÂ mohou zaklaÂdat
uplatneÏnõÂ praÂva z prÏepravnõÂ smlouvy o prÏepraveÏ cestovnõÂch zavazadel, nenõÂ-li smlouvou o vzaÂjemneÂm
vztahu mezi dopravci dohodnuto jinak.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â A ZRUSÏOVACIÂ USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§ 49
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
1) Dopravce ve verÏejneÂ draÂzÏnõÂ osobnõÂ dopraveÏ na
draÂze celostaÂtnõÂ a regionaÂlnõÂ a na draÂze lanoveÂ vyhlasÏuje smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky14) uverÏejneÏnõÂm jejich
plneÂho zneÏnõÂ v PrÏepravnõÂm a tarifnõÂm veÏstnõÂku a daÂle je
zverÏejnÏuje na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi
a podstatnou cÏaÂst z nich zverÏejnÏuje v knizÏnõÂm vydaÂnõÂ
jõÂzdnõÂho rÏaÂdu, prÏõÂpadneÏ i ve vozidle. Dopravce ve verÏejneÂ linkoveÂ dopraveÏ vyhlasÏuje smluvnõÂ prÏepravnõÂ
podmõÂnky14) uverÏejneÏnõÂm jejich plneÂho zneÏnõÂ na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi a daÂle podstatnou
cÏaÂst z nich zverÏejnÏuje v jõÂzdnõÂm rÏaÂdu a ve vozidle. Dopravce v meÏstskeÂ hromadneÂ dopraveÏ vyhlasÏuje smluvnõÂ
prÏepravnõÂ podmõÂnky uverÏejneÏnõÂm jejich plneÂho zneÏnõÂ
na mõÂstech urcÏenyÂch pro styk s cestujõÂcõÂmi a podstatnou
cÏaÂst z nich zverÏejnÏuje ve vozidle, prÏõÂpadneÏ v jõÂzdnõÂm
rÏaÂdu.
2) SmluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky vyhlaÂsÏeneÂ podle
odstavce 1 nesmeÏjõÂ byÂt v rozporu s ustanovenõÂmi tohoto prÏepravnõÂho rÏaÂdu ani s ustanovenõÂmi jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. UÂrovenÏ poskytovanyÂch prÏepravnõÂch
sluzÏeb nesmõÂ byÂt smluvnõÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami
zhorsÏena osobaÂm, jejichzÏ potrÏeby jsou uspokojovaÂny,
oproti uÂpraveÏ daneÂ tõÂmto prÏepravnõÂm rÏaÂdem.
3) UzavrÏenõÂm prÏepravnõÂ smlouvy prÏistupuje cestujõÂcõÂ na smluvnõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky vyhlaÂsÏeneÂ dopravcem.
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4) PrÏepravnõÂ doklady, zejmeÂna jõÂzdenka a zavazadlovyÂ lõÂstek, mohou mõÂt takeÂ podobu elektronickeÂho
zaÂznamu, pokud postupy uzÏiteÂ prÏi zaÂznamu a zpracovaÂnõÂ uÂdajuÊ zarucÏujõÂ funkcÏnõÂ rovnocennost jõÂzdnõÂch
a prÏepravnõÂch dokladuÊ vydanyÂch dopravcem v põÂsemneÂ
podobeÏ.
§ 50
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏujõÂ se:
1. VyhlaÂsÏka cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm
rÏaÂdu.
2. VyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu.
3. VyhlaÂsÏka cÏ. 98/1966 Sb., kterou se meÏnõÂ neÏkteraÂ
ustanovenõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm
prÏepravnõÂm rÏaÂdu.
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9. VyhlaÂsÏka cÏ. 35/1985 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 3/1977 Sb., o prÏepravnõÂm rÏaÂdu lanovyÂch drah.
10. VyhlaÂsÏka cÏ. 44/1985 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm
rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11. VyhlaÂsÏka cÏ. 74/1985 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka
cÏ. 126/1964 Sb., o styku mezi draÂhami celostaÂtnõÂmi
a vlecÏkami a o vztazõÂch mezi zuÂcÏastneÏnyÂmi organizacemi vlecÏkoveÂ podmõÂnky), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a vyhlaÂsÏka cÏ. 9/1984 Sb., o kontejneroveÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu.

4. VyhlaÂsÏka cÏ. 151/1971 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu.

12. VyhlaÂsÏka cÏ. 357/1990 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 98/1966 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 4/1976 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 152/1983 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 74/1985 Sb.

5. VyhlaÂsÏka cÏ. 118/1973 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm
rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 151/1971 Sb.

13. VyhlaÂsÏka cÏ. 462/1992 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 127/1964 Sb., o meÏstskeÂm prÏepravnõÂm
rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

6. VyhlaÂsÏka cÏ. 4/1976 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 98/1966 Sb.

14. VyhlaÂsÏka cÏ. 71/1999 Sb., o prÏepravnõÂm rÏaÂdu pro
silnicÏnõÂ dopravu osob.

7. VyhlaÂsÏka cÏ. 3/1977 Sb., o prÏepravnõÂm rÏaÂdu lanovyÂch drah.

§ 51

8. VyhlaÂsÏka cÏ. 152/1983 Sb., kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje
vyhlaÂsÏka cÏ. 132/1964 Sb., o zÏeleznicÏnõÂm prÏepravnõÂm rÏaÂdu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2000.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

