
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

 

Subjekt Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Požadujeme, aby se předkladatel v odůvodnění 
vypořádal se srovnáním stávajícího a předešlého stavu 
v oblasti právní úpravy vztahů vyplývajících z pozemní 
přepravy osob a věcí a uvedl, proč nebyly některé změny 
provedeny již v minulosti.  
Odůvodnění by mělo být dopracováno stran zhodnocení 
vztahu navrhované právní úpravy s právními předpisy 
Evropské unie. Z odůvodnění musí být zřejmé, jaké 
oblasti jsou upraveny evropskými nařízeními a jaké 
oblasti reguluje vyhláška (srov. novelizační bod č. 4). 
Např. vymezení jízdního dokladu je značně odlišné 
od vymezení přepravního dokladu podle čl. 3 písm. d) 
nařízení EU č. 181/2011. Vzniká tak situace, které 
se chtěl předkladatel vyhnout, a sice roztříštěnost 
a nepřehlednost právní úpravy.  

Akceptováno  
Text odůvodnění byl doplněn. 
 

K bodu 5 – § 2 písm. d) 
Jízdní doklad je ze své povahy pouze potvrzujícím 
dokumentem o tom, že cestující za jízdu zaplatil. Jízdní 
doklad není cenný papír, neinkorporuje právo. 
Na základě jízdního dokladu právo uzavřít přepravní 
smlouvu nevzniká; toto právo má v zásadě kdokoli. 
Za dostatečné považujeme vymezení jízdního dokladu 
a jeho jednotlivých druhů v § 4 předkládaného návrhu. 

Akceptováno 
Vymezení jízdního dokladu v § 2 písm. d) bylo vypuštěno. 
Následující písmena předmětného paragrafu byla přečíslována. 
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Požadujeme proto zrušení navrhovaného vymezení 
pojmu „jízdní doklad“.  
K bodu 6 – § 3 odst. 2 a 3 
S ohledem na legislativní zásah do § 3 upozorňujeme 
na nesprávnou koncepci v odstavci 2. Právo k přepravě 
není vtěleno do jízdního dokladu (viz předchozí 
připomínku). Právo k přepravě vzniká uzavřením 
přepravní smlouvy. Právo kontrahovat má každý, bez 
ohledu na to, zda má, či nemá jízdní doklad. Pokud jde 
o okamžik vzniku přepravní smlouvy, může se lišit 
s ohledem na daný typ přepravy i smluvní podmínky 
jednotlivých přepravců. Smlouva může být však uzavřena 
i konkludentně, a to nástupem do vozidla; srov. usnesení 
Ústavní soudu Pl. ÚS 33/2000:  
Smlouva o přepravě v městské hromadné dopravě je 
uzavírána konkludentním jednáním spočívajícím 
na straně cestujícího v nástupu do příslušného 
dopravního prostředku. Zvláštnost této smlouvy spočívá 
ve formě úhrady ceny za přepravu, která může být 
paušálně zálohová (síťové jízdenky), nebo přímá (platba 
řidiči anebo stanovený způsob znehodnocení předem 
zakoupené jízdenky při nástupu do vozidla). Tím, že 
cestující nastoupí do dopravního prostředku, pak 
konkludentně přistupuje na celý rozsah poskytované 
služby. Mlčky přistupuje i na další, obecně známé 
vedlejší ujednání smlouvy, totiž mít u sebe platnou 
jízdenku a na vyzvání ji předložit ke kontrole. Pokud však 
cestující nezaplatí před zahájením přepravy řádně a včas 
jízdné, které je cenou za poskytované služby, mlčky 
souhlasí i s tím, že mu bude účtována smluvní pokuta 
stanovená a vymáhaná pověřeným pracovníkem 
dopravce. Použití prostředku městské hromadné dopravy 
tak i nadále zůstává v plné dispozici občana jako 
cestujícího a je na jeho úvaze, zda za takto stanovených 
podmínek do dopravního prostředku nastoupí a smlouvu 
o přepravě uzavře. 

Akceptováno 
Lze souhlasit s tím, že uzavření přepravní smlouvy není 
bezprostředně provázáno s doložením jízdního dokladu. 
Přepravní smlouva tak vzniká vstupem do vozidla, bez ohledu, 
zda má cestující k dispozici jízdní doklad. Stejná situace je i při 
vstupu do označeného prostoru přístupného jen s platným 
jízdním dokladem (např. do prostoru za turniketem metra). 
S ohledem na uvedené byl upraven text 2. odstavce a došlo 
k úplnému vypuštění 3. odstavce.  
Text § 3 odst. 2 a 3 byl po dohodě s připomínkovým místem 
upraven následovně: 
„(2) Přepravní smlouva je uzavřena nejpozději , jestliže 
cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, 
že cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného 
prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen 
„nástup do vozidla").  

(3) Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce 
cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdního dokladu a jízdné 
cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.“.  
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I bez jízdního dokladu tedy dochází k uzavření smlouvy 
(implicitně to ostatně plyne i z § 4 odst. 1). Jízdní doklad 
zejména potvrzuje zaplacení služby, tj. podmínku 
pro plnění protistrany – dopravce. Je tedy třeba rozlišovat 
uzavření přepravní smlouvy a plnění na základě 
přepravní smlouvy. Přepravní smlouva může být také 
uzavřena, aniž cestující poté nastoupí do vozidla; to 
na platnosti smlouvy nic nemění.  
Stávající úprava vyhlášky v zásadě stanovuje, že 
cestující, který vstoupí do vozidla, má povinnost mít jízdní 
doklad (popř. si jej hned po vstupu opatřit). Tato 
povinnost však ze zákona neplyne; typicky plyne 
ze smlouvy, ze smluvních podmínek. Lze si také 
představit situaci, kdy cestující nemá jízdní doklad, ale 
přímo přepravní smlouvu (např. vytištěné potvrzení 
internetové objednávky smlouvu obsahující) a tedy 
nepotřebuje jízdní doklad. Je proto nesprávné spojovat 
vznik přepravní smlouvy s existencí jízdního dokladu.  
Požadujeme, aby návrh výše uvedené reflektoval a byl 
v tomto směru přepracován.  

Jihomoravský kraj V textu vyhlášky se opakovaně používá pojem „cestující 
s omezenou schopností pohybu a orientace“. 
Doporučujeme tento termín sladit s vyhl. 398/2009 Sb., 
která tento pojem používá ve formě: „osoba s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace". Pojem využívaný 
vyhláškou 398/2009 lze považovat z hlediska logiky 
za správnější, protože nevhodně použitá spojka „a“ může 
implikovat názor, že se povinnosti vztažené k tomuto 
pojmu mohou vztahovat pouze na osoby mající problémy 
jak s pohybem, tak s prostorovou orientací – např. jen 
na mentálně postižené vozíčkáře, apod. 

Vysvětleno 
Spojení se spojkou „nebo“ bylo prověřeno. Vyhláška provádí 
zákon č. 194/2010 Sb., zákon č. 111/1994 Sb., zákon 
č. 266/1994 Sb., a občanský zákoník, které všechny pracují 
s termínem „osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace“. Spojku je možné změnit pouze po změně 
nadřazených právních předpisů. 
 
Po dohodě s připomínkovým místem bude do důvodové zprávy 
doplněna:  
Ve smluvních přepravních podmínkách může být použit termín 
„osoba s omezenou schopností pohybu a orientace“ nahrazen 
pojmem „osoba s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace“ alternativně též „cestující s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace“. 
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V textu vyhlášky se opakovaně používá slovní spojení 
„v dopravcem stanovených“, „tímto přepravním řádem 
nebo dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách 
stanoveno jinak“ apod. S ohledem na možnost vyhlášení 
smluvních přepravních podmínek integrovaných služeb 
objednatelem nebo organizátorem doporučujeme toto 
slovní spojení nahradit obecnějším „ve smluvních 
přepravních podmínkách stanovených“, „tímto 
přepravním řádem nebo smluvními přepravními 
podmínkami stanoveno jinak“ apod. 

Vysvětleno 
Vydávání smluvních přepravních podmínek je řešeno 
v nadřazených právních předpisech (zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách), které 
vyhláška provádí. Smluvní přepravní podmínky ve smyslu 
uvedených předpisů vydává a uveřejňuje dopravce. Vyhláška 
ani zákony však neznemožňují dopravci přijmout přepravní 
podmínky integrovaných systémů a tyto následně vyhlásit (i 
z uvedeného důvodu byl zcela přepracován § 49 odst. 1 
vyhlášky). Z hlediska jednotnosti výkladu mezi předpisy je 
současná úprava textu vyhlášky správnější. 
 

K § 2 a) 
Navrhujeme doplnit: „městskou hromadnou dopravou 
činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, 
ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat 
pro potřeby města a jeho příměstských oblastí vozidly 
na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, 
vozidly městské autobusové dopravy a v rámci 
integrovaných veřejných služeb v přepravě 
cestujících18) vozidly ostatní veřejné linkové osobní 
dopravy a vozidly v přepravě cestujících na jiné dráze, 
stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách.“ 
Integrované veřejné služby v přepravě cestujících 
zahrnují také spoje veřejné linkové osobní dopravy, které 
nejsou městskou autobusovou dopravou. Z hlediska 
cestujících se ale chovají na území města, případně jeho 
příměstských oblastní, stejně jako spoje městské 
autobusové dopravy. Proto by zde spoje veřejné linkové 
osobní dopravy provozované v rámci integrovaných 
veřejných služeb v přepravě cestujících měly být také 
uvedeny. 

Neakceptováno 
Je třeba zdůraznit, že předmětné ustanovení definuje městskou 
hromadnou dopravu (dále jen „MHD“), nikoli integrované veřejné 
služby. V případě silniční dopravy je dělící linií licence vydaná 
městským úřadem. Navrhovaná úprava představuje možné 
zahrnutí i další linkové dopravy do městské hromadné, což 
z hlediska konstrukce vyhlášky není žádoucí. 
 

K § 5 (1) a) 
Navrhujeme doplnit: „informaci o dopravcích (případně 
odkazem na zapojení do dopravního nebo tarifního 
systému), se kterými lze uzavřít přepravní smlouvu,“ 

Akceptováno. 
§ 5 odst. 1 písm. a) nově zní: 
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Původně navrhované znění evokuje uvedení konkrétních 
názvů dopravců, což v případě integrovaných dopravních 
systémů, systému jednotného tarifu apod. není 
jednoduše technicky realizovatelné. Jednoznačný odkaz 
na systém jednotného tarifu nebo integrovaný dopravní 
systém je pro cestující přehlednější a srozumitelnější. 

„a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní 
smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je považován 
i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců,“ 

K § 6 
Navrhujeme doplnit písmeno i) „cestující není schopen 
doložit svou totožnost, pokud je to smluvními přepravními 
podmínkami nebo tarifem vyžadováno.“ 

Neakceptováno 
Požadovaná úprava je naplněna formulací ustanovení § 6 
odst. 1 písm. a).  
 

K § 7 (2) 
Jak si zákonodárce představuje, že ve smluvních 
přepravních podmínkách budou označeny stanice, 
v nichž bude umožněn nástup cestujících do vozidla bez 
přirážky? Má být uvedena otevírací doba?  
Navrhujeme úpravu: „Dopravce ve smluvních 
přepravních podmínkách uvede pravidla, za nichž je 
cestujícímu povolen nástup do vozidla bez jízdního 
dokladu a zakoupení jízdního dokladu bez přirážky 
po nástupu do vozidla.“ 

Akceptováno – upraveno jinak 
Text § 7 odst. 2 je ponechán v původním navrženém znění, 
i s ohledem na následující připomínky, nově byl upraven § 7 
odst. 7 tak, aby vyhovoval připomínce.  
§ 7 odst. 7 nově zní: 
„Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících 
cestovních dokladů ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici 
nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu 
označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu při 
samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví 
dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.  
Do důvodové zprávy k bodu 13-21 bude doplněno: 
„Pro splnění povinnosti plynoucí z § 7 odst. 2 postačí 
ve smluvních přepravních podmínkách uvést odkaz 
na konkrétní internetovou stránku, kde budou informace 
o otevírací době k dispozici.“  
 

K § 7 (5) 
Navrhujeme odstranění duplicity – povinnosti stanovení 
výše přirážky ve smluvních přepravních podmínkách 
a současně jejího uvedení v tarifu. Navrhujeme sledovat 
a zapracovat úpravu (včetně souvisejících ust. §18a 
odst. (3) Zákona 111/1994 o silniční dopravě a §37 
odst. (6) Zákona 266/1994 o dráhách) – pravidla 

Vysvětleno 
Dle § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994, o silniční dopravě, a § 37 
odst. 6 zákona č. 266/1994, o dráhách, výši přirážky dopravce 
stanovuje v přepravních podmínkách. Vzhledem k tomu, že tarif 
je obecně ceník za konkrétní služby, měl by jako takový rovněž 
obsahovat i informaci o přirážkách. 
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pro aplikaci přirážek stanovovat smluvními přepravními 
podmínkami, konkrétní výši pak stanovit a uvést v tarifu. 
K § 7 (7) 
Navrhujeme doplnit: „Podrobnosti týkající se prodeje 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů 
ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici nebo v jiných 
zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně 
vzorů jízdních dokladů a souvisejících cestovních 
dokladů a způsobu označení jízdních dokladů 
pro jednotlivou jízdu při samoobslužném nebo 
obdobném způsobu odbavování cestujících, jsou 
stanoveny stanoví dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách. Obdobně jsou ve smluvních přepravních 
podmínkách stanoveny podrobnosti týkající 
se prodeje jízdních dokladů ve vozidlech.“ 
Samoobslužný způsob evokuje systém uplatňovaný 
konkrétním dopravcem (České dráhy), označení jízdních 
dokladů je ale aplikováno rovněž např. v integrovaných 
dopravních systémech, nejedná se ale o totožné 
systémy. 
Doplňující větou je sledována možnost ve smluvních 
přepravních podmínkách podrobněji upravit 
a konkretizovat sortiment a způsob prodeje jízdních 
dokladů ve vlacích, obdobně jako je totéž umožněno 
ve výdejnách jízdních dokladů nebo v jiných zařízeních. 

Akceptováno – upraveno jinak 
§ 7 odst. 7 nově zní: 
„Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících 
cestovních dokladů ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici 
nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu 
označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu při 
samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví 
dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.  

K §7 (8) 
Navrhujeme doplnit: „Prodej jednotných jízdních dokladů 
je za podmínek stanovených smluvními přepravními 
podmínkami zajišťován na obchodních místech 
dopravců, ve vozidlech veřejné drážní osobní dopravy 
na dráze celostátní a regionální umožňujících využití 
přepravních služeb na základě jednotného jízdního 
dokladu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Doplnění umožní nastavit shodné podrobnosti prodeje 
jednotných jízdních dokladů, jako u ostatních jízdních 
dokladů (v soulad s §7 (7)).  

Neakceptováno 
Prodej jednotných jízdních dokladů musí být zajištěn pro celé 
území ČR shodně, není vhodné povolit dílčí úpravu prodeje 
pomocí smluvních přepravních podmínek. 
Dle § 7a odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. jsou přepravní služby 
ze strany dopravců ve vztahu k jednotným jízdním dokladům 
poskytovány za podmínek sjednaných s Ministerstvem dopravy, 
tedy na základě přístupové smlouvy, která bude jednotná pro 
všechny dopravce. 
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Po dohodě s připomínkovým místem bude text § 7 odst. 8 
upraven následovně: 
„(8) Prodej jednotných jízdních dokladů je zajišťován 
na obchodních místech dopravců, ve  vozidlech vlacích veřejné 
drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální 
umožňujících využití přepravních služeb na základě jednotného 
jízdního dokladu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
 

K § 14 d) 
Není zřejmý záměr vyjmutí MHD z uvedených povinností. 
Existují linky MHD s intervalem hodina i více. 
Doporučujeme pravidlo ponechat pro všechny druhy 
dopravy. 
Navrhujeme následující úpravu: „vydávání písemného 
potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání 
spoje nebo doby jeho zpoždění, jestliže o to cestující 
požádá; způsob vydávání potvrzení stanoví dopravce 
ve smluvních přepravních podmínkách. Potvrzení není 
dopravce povinen vydat, pokud doba zdržení cestujícího 
je kratší než 15 minut.“ 

Akceptováno jinak 
Na základě připomínek z MPŘ bylo požadováno vydávat 
potvrzení o zpoždění v případě 10 a více minut oproti jízdnímu 
řádu (stejně jako je tomu v písm. c).  
Výjimka pro MHD již existuje a její existence je Sdružením 
dopravních podniků nadále podporována. I předkladatel 
se nedomnívá, že v běžné MHD by bylo žádoucí vydávat 
písemné potvrzení o zpoždění s ohledem na četnost spojů 
i způsob jejich využití a množství cestujících (metro, tramvaj).  
§ 14 odst. 1 písm. d) nově zní: 
„d) vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení 
dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění, je-li 
zpoždění 10 minut a více oproti jízdnímu řádu, jestliže o to 
cestující požádá, kromě městské hromadné dopravy; místa 
vydávání potvrzení stanoví dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách,“. 
 
 
 

K §15 m) 
Doporučujeme upravit: „chová se hlučně, reprodukuje 
hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální 
techniku, obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním 
či zápachem, ohrožuje jejich zdraví nebo bezpečnost.“ 

Částečně akceptováno 
Jako další z možností porušení přepravních podmínek 
z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví bylo 
stanoveno obtěžování ostatních cestujících zápachem, který je 
jako pojem zmíněn např. v § 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší. 
§ 15 odst. 1 míst. m) nově zní: 
„m) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo 
používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní 
cestující jiným nevhodným chováním nebo zápachem,“. 
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K § 40 (1) 
Navrhujeme pravidla uvedená v §40 aplikovat i na MHD, 
není důvod pro odlišování MHD od linkové autobusové 
dopravy. Intervaly spojů MHD jsou často delší než 
u veřejné linkové dopravy. 

Vysvětleno 
Předkladatel nesouhlasí s názorem, že ve většině MHD jsou 
intervaly delší než ve veřejné linkové dopravě.   
§ 40 odst. 1 obecně upravuje práva cestujících ve veřejné drážní 
a silniční osobní dopravě. MHD je podskupinou těchto druhů 
dopravy, proto se na ní úprava vztahuje. 

K § 41  
Upozorňujeme na mírnou zmatečnost. Proč je městská 
autobusová doprava výslovně (pojem není definován) 
vyjmuta a tramvaje, trolejbusy nikoli. Proč má MHD 
výjimku? – Intervaly jsou často stejně dlouhé jako VLD či 
v DOD.  
Místo uvedených výjimek navrhujeme doplnit bod c) 
„c) V případě, že jízdní doklad není vydán pro konkrétní 
spoj, období, den nebo čas, nemá cestující na vrácení 
zaplaceného jízdného právo.“ 
Dále navrhujeme doplnit další bod řešící přechody mezi 
tarify: 
„d) Při změně tarifu nebo smluvních přepravních 
podmínek je dopravce povinen umožnit využití, vrácení 
nebo výměnu nepoužitých jízdních dokladů za nové 
minimálně po dobu 3 měsíců od ukončení jejich 
platnosti.“ 

Vysvětleno 
MHD je v § 41 odst. 1 vyjmuta jako celek. Z ustanovení § 41 
odst. 1 písm. a) vyplývá vyjmutí tramvají a trolejbusů, 
z ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) pojednávajícím o veřejné 
linkové dopravě, resp. veřejné silniční osobní dopravě, jsou 
vyjmuty autobusové spoje městské hromadné dopravy. 
Pokud je náležitostí podle § 5 odst. 1 písm. d) údaj o platnosti, 
nemůže mít naplněno písm. c). 
Dle § 41 odst. 3 umožňují smluvní přepravní podmínky stanovit 
výši poplatku, který může být až ve výši jízdného, což fakticky 
znamená, že se jízdné nevrací. 
Jedná se o nastavení nové povinnosti, která by měla být řešena 
na zákonné úrovni.   
 

K § 42 (1) 
Není zřejmý záměr stanovení výjimky pro MHD. 
Navrhujeme přeformulovat: „V případě, že jízdní doklad 
pro jednotlivou jízdu není vydán pro konkrétní spoj, 
období, den nebo čas, nemá cestující na vrácení 
zaplaceného jízdného právo.“ 

Vysvětleno 
Výjimka pro MHD již existuje a její existence je Sdružením 
dopravních podniků nadále podporována. Ostatní druhy mimo 
MHD jsou řešeny v § 41 (blíže vypořádání předchozí 
připomínky).  
 

K §46 (1)  
Navrhujeme doplnit: „V případě integrovaných veřejných 
služeb v přepravě cestujících může jízdní doklady 
vydávat též příslušný objednatel nebo organizátor 
veřejné dopravy, pokud tak stanoví smluvní přepravní 
podmínky.“ 

Vysvětleno.  
Výdej jízdního dokladu osobou odlišnou od dopravce není 
vyhláškou zakázán. Nejeví se jako důvodné doplňovat novou 
větu ve vztahu k objednatelům a organizátorům. Úprava 
náležitostí jízdního dokladu (§ 5) výdej objednatelem 
nezakazuje. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENQMA)



Stránka 9 (celkem 33) 

Praha K bodu 5 (§ 2): 
Požadujeme u písmene a) navrhovaný text nahradit 
textem: 
„a) městskou hromadnou dopravou činnost dopravce 
spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních 
zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby 
města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze 
speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly 
městské autobusové dopravy a v rámci integrovaných 
veřejných služeb v přepravě cestujících18) vozidly linkové 
dopravy a vozidly na jiné dráze, stanoví-li tak dopravce 
ve smluvních přepravních podmínkách;“. 
Odůvodnění: 
Součástí městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) 
jsou ve většině integrovaného dopravního systému (dále 
jen „IDS“) také příměstské linky, tj. linky veřejné silniční 
dopravy. Bez navrhované úpravy by bylo velmi 
problematické na území jádrových měst vytvořit 
sjednocené tarifní a přepravní podmínky (jiná regulace 
ze strany státu v Cenovém výměru Ministerstva financí), 
jiné podmínky; ještě je třeba promyslet v rámci vazby 
na § 14 odst. 1 písm. c) a d) územní omezení, např. 
vymezením městské zóny nebo pásma (viz připomínky 
k § 14 odst. 1 písm. c) a d)). Domníváme se, že tato 
problematika vyžaduje širší diskusi, minimálně na úrovni 
objednatelů a Ministerstva dopravy. Zároveň 
upozorňujeme, že na definici MHD jsou navázány 
i některé další (s dopravou nesouvisející) právní 
předpisy a ustanovení, např. § 100 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 72 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, 
3 a 16 až 19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým 
se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

Neakceptováno 
Je třeba zdůraznit, že předmětné ustanovení definuje městskou 
hromadnou dopravu (dále jen „MHD“), nikoli integrované veřejné 
služby. V případě silniční dopravy je dělící linií licence vydaná 
městským úřadem. Navrhovaná úprava představuje možné 
zahrnutí i další linkové dopravy do městské hromadné, což 
z hlediska konstrukce vyhlášky není žádoucí. 
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odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, atd. 
K bodu 8 (§ 4 a 5): 
Požadujeme v § 5 odst. 1 písm. a) navrhovaný text 
nahradit textem: 
„a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít 
přepravní smlouvu; za takovou informaci je považován 
i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců;“. 
Odůvodnění: 
Dopravci i objednatelé musí mít právní jistotu, že postup 
je správný; lze předpokládat, že bude přesný postup 
stanoven ve smluvních přepravních podmínkách (dále 
jen „SPP“); variantně by bylo možné doplnit, že 
dostupnost seznamu dopravců stanoví SPP nebo 
kombinaci obou návrhů. V Důvodové zprávě je sice 
odkaz na internetové stránky výslovně připuštěn jako 
dostačující, ale v zájmu právní jistoty je vhodné takovou 
eventualitu zakotvit v textu předpisu výslovně. 
 

Akceptováno 
§ 5 odst. 1 písm. a) nově zní: 
„a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní 
smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je považován 
i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců“ 
 

Požadujeme v § 5 odst. 1 písm. b) navrhovaný text 
nahradit textem: 
„b) nástupní a cílovou stanici nebo tarifní pásmo nebo 
tarifní zónu, případně nástupní tarifní pásmo nebo 
nástupní tarifní zónu společně s uvedením počtu nebo 
jiné specifikace tarifních pásem nebo tarifních zón, 
v nichž jízdní doklad platí;“. 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení je pro většinu IDS nevyhovující, 
a znamenalo by minimálně nákladné úpravy softwaru 
(většina jízdních dokladů uvádí jen nástupní pásmo, které 
se tiskne ve validátoru nebo v koncovém zařízení 
dopravce a na jízdence je uveden počet pásem/zón), 
proto navrhujeme úpravu, které bude realizovatelná bez 
dalších nákladů. 

Vysvětleno 
Do důvodové zprávy bude doplněna informace, že tarifní zónou 
se rozumí i počet tarifních zón, ve kterých je jízdní doklad 
platný. Výše uvedené analogicky platí i pro tarifní pásma. 
§ 5 odst. 1 písm. b) zní: „nástupní a cílovou stanici nebo tarifní 
pásmo nebo tarifní zónu,“ a podle předkladatele toto není 
v rozporu s výše uvedeným. 
 

K bodu 17 (§ 7 odst. 5): 
Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 7 
odst. 5 zní: 

Vysvětleno 
Právní úprava umožňuje stanovit přirážku ve výši 0 Kč, takovou 
výší přirážky lze dosáhnout požadované úpravy. 
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„(5) Nezakoupil-li si cestující jízdní doklad před nástupem 
do vozidla, přestože mu to dopravce umožnil, smí 
nastoupit do vozidla bez jízdního dokladu, jestliže 
dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdních dokladů 
a cestující si zakoupí jízdní doklad po nástupu do vozidla 
bezodkladně. V takovémto případě cestující zaplatí 
jízdné s přirážkou4). Výši této přirážky stanoví dopravce 
ve smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu; 
dopravce je oprávněn ve smluvních přepravních 
podmínkách nebo tarifu stanovit případy, kdy se přirážka 
neukládá. Dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách uvede linky nebo spoje, u kterých je možno 
po nástupu do vozidla zakoupit si jízdní doklad 
s přirážkou4), a linky nebo spoje, u kterých je možno 
po nástupu do vozidla zakoupit si jízdní doklad bez 
přirážky4).““. 
Odůvodnění: 
V praxi se stále více zejména v MHD uplatňují 
odbavovací systémy, kdy si cestující zakupuje jízdenku 
ve vozidle (kromě hlavního města Prahy též Ostrava 
a Plzeň) a nástup do vozidla bez jízdenek je „legitimní“. 
Variantně by bylo možné upravit, že ve SPP lze 
v případech, kdy dochází k odbavení ve vozidle i přesto, 
že je předprodejní síť úpravou odstavce 5, že přirážka 
může být i nula. 
Kromě toho upozorňujeme, že v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 
a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č. 1107/70 mohou tržby z jízdného náležet také 
objednatelům (typicky pro brutto smlouvy - z právních 
předpisů Evropské unie neplyne, že by tržby z jízdného 
musely být evidovány výlučně jako přímý výnos 
dopravce, ale teoreticky je mohou vybírat i organizátoři 
IDS, což je z praktického/administrativního hlediska 
snazší např. pro clearing tržeb), a proto by návrh 
vyhlášky měl zohlednit i tuto situaci úpravou dotčených 

Tarif podle vyšších právních předpisů tarif vydává a zveřejňuje 
dopravce (např. § 18 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě: „Dopravce ve veřejné linkové dopravě je 
povinen vydat a uveřejnit schválený jízdní řád, jeho změny, 
smluvní přepravní podmínky a tarif.“). Vyhláška ani zákony však 
neznemožňují dopravci přijmout tarifní podmínky integrovaných 
systémů a tyto následně vyhlásit. 
 
Zároveň i na základě připomínek jiných míst byl upraven § 7 
odst. 7, vedoucí k širšímu zmocnění pro úpravy ve smluvních 
přepravních podmínkách. 
§ 7 odst. 7 nově zní: 
„Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících 
cestovních dokladů ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici 
nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu 
označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu 
při samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví 
dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.  
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ustanovení ve smyslu dopravce/objednatel. Uvedenou 
problematiku je podle našeho názoru potřeba vyřešit 
i ve vazbě na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, aby objednatelé 
měli právní jistotu zejména ohledně odvodu daně 
z přidané hodnoty ve výši 10 %, nikoli vyšší sazby 
dostatečně reagováno. Problém by byl i pro Cendis, s. p. 
(Centrum dopravních informačních systémů), který bude 
prodávat celostátní jízdenky v systému jednotného tarifu. 
K bodu 72 (§ 38 odst. 1): 
Požadujeme navrhovaný text nahradit textem: „V § 38 
odstavec 1 zní: 
„(1) K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
předloží originál jízdního dokladu, případně dalšího 
dokladu potřebného k prokázání nároku na uplatnění 
práva, nebo zavazadlového lístku; jde-li o nepřenosný 
jízdní doklad (§ 4 odst. 3), je oprávněným ztotožněný 
cestující.““. 
Odůvodnění: 
V případě malých dětí, ale také při řešení nároku skupiny 
(typicky rodiny) nelze podle našeho názoru požadovat, 
aby přišel každý člen rodiny zvlášť. To je extrémně 
nepřátelský postoj vůči stěžujícím si cestujícím. 
Požadujeme tedy dořešit nastíněný problém a navrhnout 
vhodnější text. 

Akceptováno 
§ 38 odst. 1 nově zní: 
„(1) K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
cestující, který předloží originál jízdního dokladu, případně 
dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku na uplatnění 
práva, nebo zavazadlového lístku; jde-li o nepřenosný jízdní 
doklad (§ 4 odst. 3), je oprávněným ztotožněný cestující.“. 

K bodu 94 (§ 46 odst. 1): 
Požadujeme doplnit větu: „V případech stanovených 
v tarifu nebo smluvních přepravních podmínkách mohou 
být vydávány i jízdní doklady s platností omezenou jen 
na vybrané dopravní služby.“. 
Odůvodnění: 
V praxi se i v rámci IDS vyskytují jízdní doklady, které 
nelze využít v celé síti IDS a platí pouze pro vybrané 
trakce/spoje (např. v rámci PID: SMS jízdenka nebo 
průkaz na bezplatnou přepravu dítěte do 3 let - neplatí 
ve vlacích). 

Neakceptováno 
Z uvedeného ustanovení neplyne informace, že nemohou být 
prodávány jiné jízdní doklady. Navržená úprava by znamenala 
nenaplnění § 6 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných 
službách v přepravě cestujících, a definice integrovaných 
služeb podle čl. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. 

K bodu 97 (§ 49 odst. 1): Vysvětleno 
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Požadujeme v první větě za slovo „Dopravce“ vložit 
lomítko a slovo „organizátor“. 
Odůvodnění: 
V IDS by podle našeho názoru neměli SPP vyhlašovat 
dopravci. Cílem je, aby v IDS byly SPP sjednoceny, 
a není proto vhodné aby jedinou možností vyhlášen SPP 
byl dopravce. 

Vydávání smluvních přepravních podmínek je řešeno 
v nadřazených právních předpisech (zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách), které 
vyhláška provádí. Smluvní přepravní podmínky ve smyslu 
uvedených předpisů vydává a uveřejňuje dopravce. Vyhláška 
ani zákony však neznemožňují dopravci přijmout přepravní 
podmínky integrovaných systémů a tyto následně vyhlásit 
(i z uvedeného důvodu byl zcela přepracován § 49 odst. 1 
vyhlášky). 

Středočeský kraj navrhovaná úprava textu § 2 písm. a) 
"městskou hromadnou dopravou činnost dopravce 
spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních 
zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby 
města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze 
speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly 
městské autobusové dopravy a vozidly v rámci 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18) 
vozidly linkové dopravy a vozidly na jiné dráze, 
stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách," 
Důvod: Součástí městské hromadné dopravy jsou 
ve většině IDS také příměstské linky, tj. linky veřejné 
silniční dopravy, bez navrhované úpravy by bylo velmi 
problematické na území jádrových měst vytvořit 
sjednocené tarifní a přepravní podmínky (jiná regulace 
ze strany státu v CV MF), jiné podmínky; ještě je třeba 
promyslet v rámci vazby na § 14 odst. 1 písm. c) a d) 
územní omezení, např. vymezením městské zóny nebo 
pásma (viz připomínky 14 a 15). Domníváme se, že tato 
problematika vyžaduje širší diskuzi minimálně na úrovni 
objednatelů a MD. 
Zároveň upozorňujeme, že na definici MHD jsou 
navázány i některé další (s dopravou nesouvisející) 
právní předpisy a ustanovení, např. § 100 odst. 1 
písm. d) zákoníku práce, § 72 zákona č. 361/2000 Sb., 
§ 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., § 2, 3 a 16-19 
nařízení vlády č. 589/2006 Sb. atd. 

Neakceptováno 
Je třeba zdůraznit, že předmětné ustanovení definuje městskou 
hromadnou dopravu (dále jen „MHD“), nikoli integrované veřejné 
služby. V případě silniční dopravy je dělící linií licence vydaná 
městským úřadem. Navrhovaná úprava představuje možné 
zahrnutí i další linkové dopravy do městské hromadné, což 
z hlediska konstrukce vyhlášky není žádoucí. 
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§ 5 odst. 1 písm. a) 
na doplnění formy, v jaké bude informace o dopravcích, 
s nimiž lze uzavřít přepravní smlouvu, v papírových 
jízdenkách v systémech IDS a nově také v systému SJT 
bude seznam dopravců často dost dlouhý a proto by bylo 
vhodné přímo do právního předpisu stanovit formu - 
webový odkaz; navrhované doplnění je uvedeno červeně 
"a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít 
přepravní smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je 
považován i odkaz na dálkově přístupný seznam 
dopravců," 
Důvod: Dopravci i objednatelé musí mít právní jistotu, že 
postup je správný; lze předpokládat, že bude přesný 
postup stanoven v SPP; variantně by bylo možné doplnit, 
že dostupnost seznamu dopravců stanoví SPP nebo 
kombinaci obou návrhů. V důvodové zprávě je sice odkaz 
na webové stránky výslovně připuštěn jako dostačující, 
ale v zájmu právní jistoty je vhodné takovou eventualitu 
zakotvit v textu předpisu výslovně. 
 

Akceptováno 
§ 5 odst. 1 písm. a) nově zní: 
„a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní 
smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je považován 
i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců,“ 
 

§ 5 odst. 1 písm. b) 
"b) nástupní a cílovou stanici nebo tarifní pásmo nebo 
tarifní zónu, případně nástupní tarifní pásmo nebo 
nástupní tarifní zónu společně s uvedením počtu 
nebo jiné specifikace tarifních pásem nebo tarifních 
zón, v nichž jízdní doklad platí," 
Ustanovení je pro většinu IDS nevyhovující, a znamenalo 
by minimálně nákladné úpravy  SW (většina jízdních 
dokladů uvádí jen nástupní pásmo, které se tiskne 
ve validátoru nebo v koncovém zařízení dopravce 
a na jízdence je uveden počet pásem/zón, navrhujeme 
úpravu, které bude realizovatelná bez dalších nákladů 
 

Vysvětleno 
Do důvodové zprávy bude doplněna informace, že tarifní zónou 
se rozumí i počet tarifních zón, ve kterých je jízdní doklad 
platný. Výše uvedené analogicky platí i pro tarifní pásma. 
§ 5 odst. 1 písm. b) zní: „nástupní a cílovou stanici nebo tarifní 
pásmo nebo tarifní zónu,“ a podle předkladatele toto není 
v rozporu s výše uvedeným. 
 

§ 5 odst. 4 
na doplnění významu "jednotný jízdní doklad" nikde není 
uvedeno, jsou tím myšleny jízdenky SJT? 

Vysvětleno 
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V celém předpisu není definováno, co je myšleno 
jednotným jízdním dokladem. 
 

Pojem jednotný jízdní doklad je zaveden v § 7a odst. 7 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb. 

§ 6 zrušený odst. 3 – modifikovat 
na doplnění možnosti odebrání jízdného dokladu, 
alespoň v omezených případech modifikovat původní 
odst.. 3 "Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo 
jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat 
v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h); 
odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. Jízdní 
doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) nelze odebrat." 
Důvod: 
V praxi by bylo potřeba ponechat možnost odebrání 
jízdního dokladu minimálně v případech, nejedná-li 
se o originál nebo je-li použit neoprávněnou osobou. Je 
nám známo, že v případě elektronických nosičů je to 
problém (zejména nosiče -  bankovní karta, In karta 
použitá v IDS mimo vlak apod...), ale v praxi toto bude 
zdrojem potíží. Rozhodně by bylo potřeba odebírat 
alespoň falešné papírové jízdní doklady (např. 
pozměněná jízdenek pro jednotlivou jízdu, nebo taková, 
která vykazuje známky opakovaného použití), 
 

Vysvětleno 
Požadavek je mimo zmocnění pro vydání přepravního řádu 
ve vyšších právních předpisech (zákon č. 266/1994 Sb. 
o dráhách, zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě). Již před 
meziresortním připomínkovým řízením byl uplatněn požadavek 
na vypuštění odstavce 3. Odebírání neplatných jízdních dokladů 
by musel upravit vyšší právní předpis. 

§ 7 odst. 5 
Navrhovaná úprava: "Nezakoupil-li si cestující jízdní 
doklad před nástupem do vozidla, přestože mu to 
dopravce umožnil, smí nastoupit do vozidla bez jízdního 
dokladu, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej 
jízdních dokladů a cestující si zakoupí jízdní doklad 
po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto 
případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou4). Výši této 
přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách a uvede v tarifu; dopravce je oprávněn 
ve smluvních přepravních podmínkách nebo tarifu 
stanovit případy, kdy se přirážka neukládá. Dopravce 
ve smluvních přepravních podmínkách uvede linky nebo 
spoje, u kterých je v případech dle tohoto odstavce 

Vysvětleno 
Právní úprava umožňuje stanovit přirážku ve výši 0 Kč, takovou 
výší přirážky lze dosáhnout požadované úpravy. 
Zároveň i na základě připomínek jiných míst byl upraven § 7 
odst. 7, vedoucí k širšímu zmocnění pro úpravy ve smluvních 
přepravních podmínkách. 
§ 7 odst. 7 nově zní: 
„Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících 
cestovních dokladů ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici 
nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu 
označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu 
při samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví 
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možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdní doklad 
s přirážkou4), a linky nebo spoje, u kterých je 
v případech dle tohoto odstavce možno po nástupu 
do vozidla zakoupit si jízdní doklad bez přirážky4)." 
Důvod: V praxi se stále více zejména v MHD uplatňují 
odbavovací systémy, kdy si cestující zakupuje jízdenku 
ve vozidle, - Ostrava , Plzeň, Praha - tramvaje) a nástup 
do vozidla bez jízdenek je "legitimní". Variantně by bylo 
možné upravit, že ve SPP lze v případech, kdy dochází 
k odbavení ve vozidle i přestože je předprodejní sít 
úpravou ustanovení odst. 5, že přirážka může být i nula. 

dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.  
 
 

§7 odst. 5 a jinde 
Kromě toho upozorňujeme, že v souladu s nařízením 
č. 1370/2007 mohou tržby z jízdného náležet také 
objednatelům (typicky pro brutto smlouvy - z evropských 
předpisů neplyne, že by tržby z jízdného musely být 
evidovány výlučně jako přímý výnos dopravce, ale 
teoreticky je mohou vybírat i organizátoři IDS, což je 
z praktického/administrativního hlediska snazší např. 
pro clearing tržeb), a proto by vyhláška měla pamatovat 
i na tuto situaci úpravou dotčených ustanovení  
ve smyslu dopravce/objednatel. 
Toto je potřeba vyřešit i ve vazbě na zákon o DPH, aby 
objednatelé měli právní jistotu zejména ohledně odvodu 
DPH ve výši 10 %, nikoli vyšší sazby dostatečně 
reagováno. Problém by byl i pro Cendis , který bude 
prodávat celostátní jízdenky v SJT. 

Neakceptováno 
Tarif podle vyšších právních předpisů tarif vydává a zveřejňuje 
dopravce (např. § 18 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě: „Dopravce ve veřejné linkové dopravě je 
povinen vydat a uveřejnit schválený jízdní řád, jeho změny, 
smluvní přepravní podmínky a tarif.“). Vyhláška ani zákony však 
neznemožňují dopravci přijmout tarifní podmínky integrovaných 
systémů a tyto následně vyhlásit. 
 

§ 14 odst. 1 písm. b) 
Navrhovaná úprava: "prodej jízdenek jízdních dokladů 
ve stanici nebo na vybraných místech veřejnosti 
přístupných, a to po dobu poskytování přepravních 
služeb cestujícím ve veřejné osobní dopravě podle 
jízdního řádu, jestliže podle smluvních přepravních 
podmínek musí cestující mít jízdenku jízdní doklad před 
nástupem do vozidla; to neplatí v případech, kdy je 
cestujícímu umožněno zakoupení jízdního dokladu 
ve vozidle bez přirážky" 

Neakceptováno 
Navrhovanou možnost zakoupení jízdního dokladu ve vozidle 
bez přirážky může stanovit dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách.   
Předmětné ustanovení směřuje k jiné situaci, a to když 
dopravce vyžaduje, aby cestující měl zakoupen jízdní doklad 
před nástupem do vozidla.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENQMA)



Stránka 17 (celkem 33) 

Důvod: S ohledem na úpravy § 7 ohledně možnosti 
placení jízdného přímo ve vozidle bez přirážky (zejména 
v návaznosti na rozvoj přímých plateb ve vozidlech) 
dáváme ke zvážení zmírnění povinnosti zajišťovat 
předprodej jízdních dokladů a celkové sladění textace 
§ 14 s upravenou textací § 7 odst. 2, 3 a 5 
§15 odst. 1 písm. a) 
nemá zakoupenu jízdenku zakoupen jízdní doklad 
při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její 
jeho koupi před nástupem do vozidla, nebo si tento 
jízdní doklad nezakoupí bezodkladně po nástupu 
do vozidla v případech, kdy je takový postup 
umožněn v souladu s tímto přepravním řádem 
Důvod: i cestující, který zakoupí jízdní doklad po nástupu 
podle předem stanovených podmínek neporušil ani SPP 
ani tarif 

Částečně akceptováno 
§ 15 odst. 1 písm. a) nově zní: 
„a) nemá zakoupen jízdní doklad při nástupu do vozidla, 
přestože mu dopravce umožnil jeho koupi před nástupem 
do vozidla, nebo si tento jízdní doklad nezakoupí 
bezodkladně po nástupu do vozidla v případě, kdy je takový 
postup umožněn smluvními přepravními podmínkami.“ 
 

§ 38 odst. 1 
K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
cestující, který předloží originál jízdenky jízdního dokladu, 
případně dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku 
na uplatnění práva, nebo zavazadlového lístku; zní-li 
jízdenka na držitele jde-li o nepřenosný jízdní doklad (§ 4 
odst. 3), je oprávněným držitel ztotožněný cestující. 
Důvod: minimálně musí být upřesnění pro zákonného 
zástupce, kvůli malým dětem (nakonec od 10 let mohou 
cestovat samostatně, ale 10leté dítě obvykle rodiče 
nepošlou řešit problém s dopravcem) ale také kvůli tomu, 
že pokud se řeší nějaký nárok skupiny (typicky rodina) 
nemůžeme chtít, aby přišel každý člen rodiny zvlášť - to 
je extrémně nepřátelský postoj vůči stěžujícím si 
cestujícím. Prosíme zpracovatele, aby se nad touto 
připomínkou zamyslel a navrhl nějaký vhodnější text. 
Původní textace ve stylu...ten, kdo předloží... nám 
připadá vhodnější, navrhujeme neupravit a ponechat část 
původního  textu, popřípadě dořešit nastíněný problém. 
 
 

Akceptováno 
§ 38 odst. 1 nově zní: 
„(1) K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
cestující, který předloží originál jízdního dokladu, případně 
dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku na uplatnění 
práva, nebo zavazadlového lístku; jde-li o nepřenosný jízdní 
doklad (§ 4 odst. 3), je oprávněným ztotožněný cestující.“. 
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§ 42 odst. 1 
Nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak, 
v městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou 
jízdu nevrací a to ani v případech, kdy jen část linky 
zajišťuje provoz městské hromadné dopravy, 
Důvod: vazba na připomínku č. 1 a vymezení MHD také 
územně. 
 

Částečně akceptováno 
§ 42 odst. 1 nově zní: 
„(1) Nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak, 
v městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou jízdu 
nevrací.“. 

§ 46 odst. 1 
"V rámci integrovaných veřejných služeb18) jsou 
vydávány jízdní doklady platné pro všechny zapojené 
dopravní služby. V případech stanovených v tarifu 
nebo smluvních přepravních podmínkách mohou být 
vydávány i jízdní doklady s platností omezenou jen 
na vybrané dopravní služby." 
 

Neakceptováno 
Z uvedeného ustanovení neplyne informace, že nemohou být 
prodávány jiné jízdní doklady. Navržená úprava by znamenala 
nenaplnění § 6 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných 
službách v přepravě cestujících, a definice integrovaných 
služeb podle čl. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. 

§ 46 
právní pojetí přepravní smlouvy 
Bez konkrétního návrhu - návrh ponecháváme 
na zpracovateli; dáváme k zamyšlení, kde jsou hranice 
mezi jednou a více přepravními smlouvami v případě 
IDS. Např. když v rámci IDS s časovým jízdním dokladem 
pojede cestující nepřerušeně z bodu A do bodu B 
a využije při tom vozidla více dopravců, je to stále jedna 
přepravní smlouva, nebo více přepravních smluv 
(s každým dopravcem samostatně?)? Co je v takovém 
případě rozlišujícím kritériem? Vyřešení těchto 
teoretických otázek by se pak mohlo projevit v dalších 
dílčích úpravách § 46. Mají rovněž význam z hlediska 
uplatňování práv z přepravy apod. 
Důvod: Vzhledem ke specifikům IDS je potřeba 
rozpracováním § 46 vyřešit všechny situace, které 
v rámci IDS nejsou dle ostatních ujednání zcela 
konzistentní. 
 
 
 

Neakceptováno 
V integrovaných dopravních systémech vznikají samostatné 
přepravní smlouvy, z tohoto důvodu je ponechán prostor 
pro úpravu v rámci smluvních přepravních podmínek. 
Připomínka není dostatečně konkretizována. 
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§49 odst. 1 
Dopravce/objednatel vyhlašuje smluvní přepravní 
podmínky14) uveřejněním jejich plného znění na místech 
určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a v případě veřejné drážní osobní 
dopravy v Přepravním a tarifním věstníku. V případě 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 
se za uveřejnění plného znění smluvních přepravních 
podmínek rovněž považuje uveřejnění odkazu 
na přepravní podmínky vyhlášené a zveřejněné 
příslušným objednatelem nebo organizátorem. 
Důvod: V IDS by měly být jednotné SPP, neměli by je 
tvořit dopravci, ale měli by k nim přistupovat . Cílem je, 
aby v systému byly SPP sjednoceny, a není proto vhodné 
aby jedinou možností vyhlášení SPP byl dopravce. 
 

Vysvětleno 
Vydávání smluvních přepravních podmínek je řešeno 
v nadřazených právních předpisech (zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách), které 
vyhláška provádí. Smluvní přepravní podmínky ve smyslu 
uvedených předpisů vydává a uveřejňuje dopravce. Vyhláška 
ani zákony však neznemožňují dopravci přijmout přepravní 
podmínky integrovaných systémů a tyto následně vyhlásit 
(i z uvedeného důvodu byl zcela přepracován § 49 odst. 1 
vyhlášky). 

Královéhradecký 
kraj 

navrhovaná úprava textu § 2 písm. a) 
"městskou hromadnou dopravou činnost dopravce 
spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních 
zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby 
města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze 
speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly 
městské autobusové dopravy a vozidly v rámci 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18) 
vozidly linkové dopravy a vozidly na jiné dráze, 
stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách," 
Důvod: Součástí městské hromadné dopravy jsou 
ve většině IDS také příměstské linky, tj. linky veřejné 
silniční dopravy, bez navrhované úpravy by bylo velmi 
problematické na území jádrových měst vytvořit 
sjednocené tarifní a přepravní podmínky (jiná regulace 
ze strany státu v CV MF), jiné podmínky; ještě je třeba 
promyslet v rámci vazby na § 14 odst. 1 písm. c) a d) 
územní omezení, např. vymezením městské zóny nebo 
pásma (viz připomínky 14 a 15). Domníváme se, že tato 

Neakceptováno 
Je třeba zdůraznit, že předmětné ustanovení definuje městskou 
hromadnou dopravu (dále jen „MHD“), nikoli integrované veřejné 
služby. V případě silniční dopravy je dělící linií licence vydaná 
městským úřadem. Navrhovaná úprava představuje možné 
zahrnutí i další linkové dopravy do městské hromadné, což 
z hlediska konstrukce vyhlášky není žádoucí. 
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problematika vyžaduje širší diskuzi minimálně na úrovni 
objednatelů a MD. 
Zároveň upozorňujeme, že na definici MHD jsou 
navázány i některé další (s dopravou nesouvisející) 
právní předpisy a ustanovení, např. § 100 odst. 1 
písm. d) zákoníku práce, § 72 zákona č. 361/2000 Sb., 
§ 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., § 2, 3 a 16-19 
nařízení vlády č. 589/2006 Sb. atd. 
§ 2 písm. c) 
c) smluvními přepravními podmínkami dopravcem 
/objednatelem vyhlášené podmínky přepravy podle 
§ 18b odst. 2) zákona o silniční dopravě a § 36 odst. 1 
písm. a) a § 37 zákona o drahách 
Důvod: V IDS by měly být jednotné SPP, neměli by je 
tvořit dopravci, ale měli by k nim přistupovat. Cílem je, 
aby v systému byly SPP sjednoceny, a není proto vhodné 
aby jedinou možností vyhlášení SPP byl dopravce. 
Obdobně § 49. 

Vysvětleno 
Vydávání smluvních přepravních podmínek je řešeno 
v nadřazených právních předpisech (zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách), které 
vyhláška provádí. Smluvní přepravní podmínky ve smyslu 
uvedených předpisů vydává a uveřejňuje dopravce. Vyhláška 
ani zákony však neznemožňují dopravci přijmout přepravní 
podmínky integrovaných systémů a tyto následně vyhlásit. 

§ 5 odst. 1 písm. a) 
na doplnění formy, v jaké bude informace o dopravcích, 
s nimiž lze uzavřít přepravní smlouvu, v papírových 
jízdenkách v systémech IDS a nově také v systému SJT 
bude seznam dopravců často dost dlouhý a proto by bylo 
vhodné přímo do právního předpisu stanovit formu - 
webový odkaz; navrhované doplnění je uvedeno červeně 
"a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít 
přepravní smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je 
považován i odkaz na dálkově přístupný seznam 
dopravců," 
Důvod: Dopravci i objednatelé musí mít právní jistotu, že 
postup je správný; lze předpokládat, že bude přesný 
postup stanoven v SPP; variantně by bylo možné doplnit, 
že dostupnost seznamu dopravců stanoví SPP nebo 
kombinaci obou návrhů. V důvodové zprávě je sice odkaz 
na webové stránky výslovně připuštěn jako dostačující, 

Akceptováno 
§ 5 odst. 1 písm. a) nově zní: 
„a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní 
smlouvu; za informaci dle tohoto písmene je považován 
i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců,“. 
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ale v zájmu právní jistoty je vhodné takovou eventualitu 
zakotvit v textu předpisu výslovně. 
§ 5 odst. 1 písm. b) 
"b) nástupní a cílovou stanici nebo tarifní pásmo nebo 
tarifní zónu, případně nástupní tarifní pásmo nebo 
nástupní tarifní zónu společně s uvedením počtu 
nebo jiné specifikace tarifních pásem nebo tarifních 
zón, v nichž jízdní doklad platí," 
Ustanovení je pro většinu IDS nevyhovující, a znamenalo 
by minimálně nákladné úpravy  SW (většina jízdních 
dokladů uvádí jen nástupní pásmo, které se tiskne 
ve validátoru nebo v koncovém zařízení dopravce 
a na jízdence je uveden počet pásem/zón, navrhujeme 
úpravu, které bude realizovatelná bez dalších nákladů 

Vysvětleno 
Do důvodové zprávy bude doplněna informace, že tarifní zónou 
se rozumí i počet tarifních zón, ve kterých je jízdní doklad 
platný. Výše uvedené analogicky platí i pro tarifní pásma. 
§ 5 odst. 1 písm. b) zní: „nástupní a cílovou stanici nebo tarifní 
pásmo nebo tarifní zónu,“ a podle předkladatele toto není 
v rozporu s výše uvedeným. 
 

§ 5 odst. 4 
na doplnění významu "jednotný jízdní doklad" nikde není 
uvedeno, jsou tím myšleny jízdenky SJT? 
V celém předpisu není definováno, co je myšleno 
jednotným jízdním dokladem. 

Vysvětleno 
Pojem jednotný jízdní doklad je zaveden v § 7a odst. 7 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb. 

§ 6 zrušený odst. 3 – modifikovat 
na doplnění možnosti odebrání jízdného dokladu, 
alespoň v omezených případech modifikovat původní 
odst.. 3 "Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo 
jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat 
v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h); 
odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. Jízdní 
doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) nelze odebrat." 
Důvod: 
V praxi by bylo potřeba ponechat možnost odebrání 
jízdního dokladu minimálně v případech, nejedná-li 
se o originál nebo je-li použit neoprávněnou osobou. Je 
nám známo, že v případě elektronických nosičů je to 
problém (zejména nosiče -  bankovní karta, In karta 
použitá v IDS mimo vlak apod...), ale v praxi toto bude 
zdrojem potíží. Rozhodně by bylo potřeba odebírat 
alespoň falešné papírové jízdní doklady (např. 

Vysvětleno 
Požadavek je mimo zmocnění pro vydání přepravního řádu 
ve vyšších právních předpisech (zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Již před 
meziresortním připomínkovým řízením byl uplatněn požadavek 
na vypuštění odstavce 3. Odebírání neplatných jízdních dokladů 
by musel upravit vyšší právní předpis. 
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pozměněná jízdenek pro jednotlivou jízdu, nebo taková, 
která vykazuje známky opakovaného použití), 
§ 7 odst. 5 
Navrhovaná úprava: "Nezakoupil-li si cestující jízdní 
doklad před nástupem do vozidla, přestože mu to 
dopravce umožnil, smí nastoupit do vozidla bez jízdního 
dokladu, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej 
jízdních dokladů a cestující si zakoupí jízdní doklad 
po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto 
případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou4). Výši této 
přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách a uvede v tarifu; dopravce je oprávněn 
ve smluvních přepravních podmínkách nebo tarifu 
stanovit případy, kdy se přirážka neukládá. Dopravce 
ve smluvních přepravních podmínkách uvede linky nebo 
spoje, u kterých je v případech dle tohoto odstavce 
možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdní doklad 
s přirážkou4), a linky nebo spoje, u kterých je 
v případech dle tohoto odstavce možno po nástupu 
do vozidla zakoupit si jízdní doklad bez přirážky4)." 
Důvod: V praxi se stále více zejména v MHD uplatňují 
odbavovací systémy, kdy si cestující zakupuje jízdenku 
ve vozidle, - Ostrava , Plzeň, Praha - tramvaje) a nástup 
do vozidla bez jízdenek je "legitimní". Variantně by bylo 
možné upravit, že ve SPP lze v případech, kdy dochází 
k odbavení ve vozidle i přestože je předprodejní sít 
úpravou ustanovení odst. 5, že přirážka může být i nula. 

Vysvětleno 
Právní úprava umožňuje stanovit přirážku ve výši 0 Kč, takovou 
výší přirážky lze dosáhnout požadované úpravy. 
Zároveň i na základě připomínek jiných míst byl upraven § 7 
odst. 7, vedoucí k širšímu zmocnění pro úpravy ve smluvních 
přepravních podmínkách. 
§ 7 odst. 7 nově zní: 
„Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících 
cestovních dokladů ve výdejnách jízdních dokladů ve stanici 
nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdní doklad 
předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů 
jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu 
označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu 
při samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví 
dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“.  
 

§7 odst. 5 a jinde 
Kromě toho upozorňujeme, že v souladu s nařízením 
č. 1370/2007 mohou tržby z jízdného náležet také 
objednatelům (typicky pro brutto smlouvy - z evropských 
předpisů neplyne, že by tržby z jízdného musely být 
evidovány výlučně jako přímý výnos dopravce, ale 
teoreticky je mohou vybírat i organizátoři IDS, což je 
z praktického/administrativního hlediska snazší např. 
pro clearing tržeb), a proto by vyhláška měla pamatovat 

Neakceptováno 
Tarif podle vyšších právních předpisů tarif vydává a zveřejňuje 
dopravce (např. § 18 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě: „Dopravce ve veřejné linkové dopravě je 
povinen vydat a uveřejnit schválený jízdní řád, jeho změny, 
smluvní přepravní podmínky a tarif.“). Vyhláška ani zákony však 
neznemožňují dopravci přijmout tarifní podmínky integrovaných 
systémů a tyto následně vyhlásit. 
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i na tuto situaci úpravou dotčených ustanovení ve smyslu 
dopravce/objednatel. 
Toto je potřeba vyřešit i ve vazbě na zákon o DPH, aby 
objednatelé měli právní jistotu zejména ohledně odvodu 
DPH ve výši 10 %, nikoli vyšší sazby dostatečně 
reagováno. Problém by byl i pro Cendis , který bude 
prodávat celostátní jízdenky v SJT. 
§ 14 nový odst. 2 
(2) Některé povinnosti dopravce může převzít 
objednatel.“ 
Důvod: Zejména v IDS, nenáleží některé funkce dopravci 
a je potřeba je delegovat na objednatele 

Neakceptováno 
Úpravu není možné provést, protože povinnosti dopravce 
stanovují nadřazené předpisy: zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Návětí 
§ 14 odst. 1 stanovuje dopravci povinnost „zajistit“. Dopravci nic 
nebrání přenést splnění některých povinností na někoho jiného; 
za plnění povinností je však odpovědný dopravce. 

§ 14 odst. 1 písm. b) 
Navrhovaná úprava: "prodej jízdenek jízdních dokladů 
ve stanici nebo na vybraných místech veřejnosti 
přístupných, a to po dobu poskytování přepravních 
služeb cestujícím ve veřejné osobní dopravě podle 
jízdního řádu, jestliže podle smluvních přepravních 
podmínek musí cestující mít jízdenku jízdní doklad před 
nástupem do vozidla; to neplatí v případech, kdy je 
cestujícímu umožněno zakoupení jízdního dokladu 
ve vozidle bez přirážky" 
Důvod: S ohledem na úpravy § 7 ohledně možnosti 
placení jízdného přímo ve vozidle bez přirážky (zejména 
v návaznosti na rozvoj přímých plateb ve vozidlech) 
dáváme ke zvážení zmírnění povinnosti zajišťovat 
předprodej jízdních dokladů a celkové sladění textace 
§ 14 s upravenou textací § 7 odst. 2, 3 a 5 

Neakceptováno 
Navrhovanou možnost zakoupení jízdního dokladu ve vozidle 
bez přirážky může stanovit dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách.   
Předmětné ustanovení směřuje k jiné situaci, a to když 
dopravce vyžaduje, aby cestující měl zakoupen jízdní doklad 
před nástupem do vozidla.   

§ 14 odst. 1 písm. d) 
doplnění odst. 1 písm. d) ve vazbě na § 7 odst. 5 
a případně doplněný 6 
1 d) vydávání písemného potvrzení o omezení nebo 
zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho 
zpoždění (doplnit limit 10 min jako v odst. c), jestliže 
o to cestující požádá, kromě městské hromadné dopravy; 

Akceptováno 
§ 14 odst. 1 písm. d) nově zní: 
„d) vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení 
dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění, je-li 
zpoždění 10 minut a více oproti jízdnímu řádu, jestliže o to 
cestující požádá, kromě městské hromadné dopravy; místa 
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místa vydávání potvrzení stanoví dopravce ve smluvních 
přepravních podmínkách. 
Důvod: Bez limitu by byla povinnost vydávat 
i se zpožděním 1 minuta, to pravděpodobně není 
záměrem. 

vydávání potvrzení stanoví dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách,“. 
 

§15 odst. 1 písm. a) 
nemá zakoupenu jízdenku zakoupen jízdní doklad 
při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její 
jeho koupi před nástupem do vozidla, nebo si tento 
jízdní doklad nezakoupí bezodkladně po nástupu 
do vozidla v případech, kdy je takový postup 
umožněn v souladu s tímto přepravním řádem 
Důvod: i cestující, který zakoupí jízdní doklad po nástupu 
podle předem stanovených podmínek neporušil ani SPP 
ani tarif 

Částečně akceptováno 
§ 15 odst. 1 písm. a) nově zní: 
„a) nemá zakoupen jízdní doklad při nástupu do vozidla, 
přestože mu dopravce umožnil jeho koupi před nástupem 
do vozidla, nebo si tento jízdní doklad nezakoupí 
bezodkladně po nástupu do vozidla v případě, kdy je takový 
postup umožněn smluvními přepravními podmínkami.“. 
 

§ 38 odst. 1 
K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
cestující, který předloží originál jízdenky jízdního dokladu, 
případně dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku 
na uplatnění práva, nebo zavazadlového lístku; zní-li 
jízdenka na držitele jde-li o nepřenosný jízdní doklad (§ 4 
odst. 3), je oprávněným držitel ztotožněný cestující. 
Důvod: minimálně musí být upřesnění pro zákonného 
zástupce, kvůli malým dětem (nakonec od 10 let mohou 
cestovat samostatně, ale 10leté dítě obvykle rodiče 
nepošlou řešit problém s dopravcem) ale také kvůli tomu, 
že pokud se řeší nějaký nárok skupiny (typicky rodina) 
nemůžeme chtít, aby přišel každý člen rodiny zvlášť - to 
je extrémně nepřátelský postoj vůči stěžujícím si 
cestujícím. Prosíme zpracovatele, aby se nad touto 
připomínkou zamyslel a navrhl nějaký vhodnější text. 
Původní textace ve stylu...ten, kdo předloží... nám 
připadá vhodnější, navrhujeme neupravit a ponechat část 
původního  textu, popřípadě dořešit nastíněný problém. 
 
 
 

Akceptováno 
§ 38 odst. 1 nově zní: 
„(1) K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo 
cestující, který předloží originál jízdního dokladu, případně 
dalšího dokladu potřebného k prokázání nároku na uplatnění 
práva, nebo zavazadlového lístku; jde-li o nepřenosný jízdní 
doklad (§ 4 odst. 3), je oprávněným ztotožněný cestující.“. 
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§ 41 odst. 3 
Navržený text: „3) Ve smluvních přepravních podmínkách 
může dopravce stanovit výši nákladů, které poplatku, 
který při vrácení jízdného, zaplacené ceny příplatku 
rezervačního dokladu za lůžko nebo za lehátko odečte. 
Z vráceného jízdného je vyloučena cena za místenku 
rezervační doklad na místo. 
 

Akceptováno – upraveno jinak 
V rámci jiných připomínkových míst byly uplatněný připomínky 
k rezervačním dokladů. V návrhu vyhlášky tak dojde k úpravě, 
že pod označením rezervační doklad bude dřívější místenkou 
a lehátkový a lůžkový příplatek bude rezervační doklad 
na lehátko a rezervační doklad lůžko. 
Z výše uvedeného důvodu § 41 odst. 3 nově zní: 
„(3) Ve smluvních přepravních podmínkách může dopravce 
stanovit výši nákladů, které srážky, kterou při vrácení jízdného, 
zaplacené ceny příplatku rezervačního dokladu za lůžko nebo 
za lehátko odečte. Z vráceného jízdného je vyloučena cena 
za rezervační doklad.“. 
 

§ 42 odst. 1 
Nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak, 
v městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou 
jízdu nevrací a to ani v případech, kdy jen část linky 
zajišťuje provoz městské hromadné dopravy, 
Důvod: vazba na připomínku č. 1 a vymezení MHD také 
územně. 

Částečně akceptováno 
§ 42 odst. 1 nově zní: 
„(1) Nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak, 
v městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou jízdu 
nevrací.“. 

§ 46 odst. 1 
"V rámci integrovaných veřejných služeb18) jsou 
vydávány jízdní doklady platné pro všechny zapojené 
dopravní služby. V případech stanovených v tarifu 
nebo smluvních přepravních podmínkách mohou být 
vydávány i jízdní doklady s platností omezenou jen 
na vybrané dopravní služby." 

Neakceptováno 
Z uvedeného ustanovení neplyne informace, že nemohou být 
prodávány jiné jízdní doklady. Navržená úprava by znamenala 
nenaplnění § 6 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících, a definice integrovaných 
služeb podle čl. 2 nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. 

§ 46 
právní pojetí přepravní smlouvy 
Bez konkrétního návrhu - návrh ponecháváme 
na zpracovateli; dáváme k zamyšlení, kde jsou hranice 
mezi jednou a více přepravními smlouvami v případě 
IDS. Např. když v rámci IDS s časovým jízdním dokladem 
pojede cestující nepřerušeně z bodu A do bodu B 
a využije při tom vozidla více dopravců, je to stále jedna 
přepravní smlouva, nebo více přepravních smluv 
(s každým dopravcem samostatně?)? Co je v takovém 

Neakceptováno 
V integrovaných dopravních systémech vznikají samostatné 
přepravní smlouvy, z tohoto důvodu je ponechán prostor 
pro úpravu v rámci smluvních přepravních podmínek. 
Připomínka není dostatečně konkretizována. 
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případě rozlišujícím kritériem? Vyřešení těchto 
teoretických otázek by se pak mohlo projevit v dalších 
dílčích úpravách § 46. Mají rovněž význam z hlediska 
uplatňování práv z přepravy apod. 
Důvod: Vzhledem ke specifikům IDS je potřeba 
rozpracováním § 46 vyřešit všechny situace, které 
v rámci IDS nejsou dle ostatních ujednání zcela 
konzistentní. 
§49 odst. 1 
Dopravce/objednatel vyhlašuje smluvní přepravní 
podmínky14) uveřejněním jejich plného znění na místech 
určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a v případě veřejné drážní osobní 
dopravy v Přepravním a tarifním věstníku. V případě 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 
se za uveřejnění plného znění smluvních přepravních 
podmínek rovněž považuje uveřejnění odkazu 
na přepravní podmínky vyhlášené a zveřejněné 
příslušným objednatelem nebo organizátorem. 
Důvod: V IDS by měly být jednotné SPP, neměli by je 
tvořit dopravci, ale měli by k nim přistupovat . Cílem je, 
aby v systému byly SPP sjednoceny, a není proto vhodné 
aby jedinou možností vyhlášení SPP byl dopravce. 

Vysvětleno 
Vydávání smluvních přepravních podmínek je řešeno 
v nadřazených právních předpisech (zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách), které 
vyhláška provádí. Smluvní přepravní podmínky ve smyslu 
uvedených předpisů vydává a uveřejňuje dopravce. Vyhláška 
ani zákony však neznemožňují dopravci přijmout přepravní 
podmínky integrovaných systémů a tyto následně vyhlásit 
(i z uvedeného důvodu byl zcela přepracován § 49 odst. 1 
vyhlášky). 

Ministerstvo financí K bodu 89 
Požaduje se slovo „poplatek“ nahradit jiným výrazem, 
například „úhrada“, nebo „srážka“. Poplatky jsou 
nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní a nesankční 
peněžitá plnění ukládaná na základě zákona 
a spravovaná státem nebo jinými osobami 
vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými 
příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla 
účelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými (Boháč 
R., Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 111). 
Označovat slovem „poplatek“ plnění soukromoprávního 
charakteru je tedy velmi nežádoucí. Bylo by proto vhodné 
toto slovo nejen nově nezavádět v § 41 odst. 3, ale 
zároveň jej nahradit v celé vyhlášce, neboť ve všech 

Akceptováno 
Pojem „poplatek“ bude nahrazen pojmy „srážka“ a „úhrada“.  
 
§ 25 odst. 5 - Cestující může při podeji cestovního zavazadla 
uvést cenu zavazadla. Tato cena se považuje za prokázanou 
cenu cestovního zavazadla pro případ poškození nebo ztráty 
cestovního zavazadla v době trvání přepravní smlouvy. Údaj 
o ceně cestovního zavazadla se zapíše do zavazadlového 
lístku jen tehdy, zaplatí-li cestující za uvedení ceny zavazadla 
smluvní úhradu poplatek stanovenou ve smluvních 
přepravních podmínkách. Smluvní přepravní podmínky mohou 
stanovit horní hranici ceny cestovního zavazadla, do které 
se přijímají cestovní zavazadla k přepravě.  
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případech se jedná o soukromoprávní plnění, které 
z principu není poplatkem. Konkrétně se jedná 
o ustanovení § 25 odst. 3, kde se slovo „poplatek“ 
vyskytuje ve spojení „smluvní poplatek“, což je z hlediska 
daňové teorie oxymóron, a ustanovení § 33 odst. 2. 

§ 33 odst. 2 - Dopravce vydá cestovní zavazadlo cestujícímu 
nebo jiné osobě po předložení zavazadlového lístku 
a po zaplacení případných úhrad poplatků váznoucích 
na cestovním zavazadle. Předložený zavazadlový lístek 
zůstává dopravci. 
 
§ 41 odst. 3 - Ve smluvních přepravních podmínkách může 
dopravce stanovit výši srážky poplatku, kterou při vrácení 
jízdného, zaplacené ceny rezervačního dokladu za lůžko nebo 
za lehátko odečte. Z vráceného jízdného je vyloučena cena 
za místenku.  
 

KVOP K bodu 61 (§ 23 odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb.) 
Dne 5. září 2016 vláda projednala mé doporučení (sp. zn. 
SZD 23/2015) k vydání zákona, který by upravil některá 
práva osob se zdravotním postižením, které využívají 
doprovodu psa se speciálním výcvikem, a usnesením 
č. 797 z téhož dne ministryni práce a sociálních věcí, 
ve spolupráci s dalšími ministry, uložila vypracovat 
a vládě do 31. prosince 2016 předložit zákonnou úpravu, 
která by předmětnou problematiku upravila. Ministryně 
práce a sociálních věcí poté několikrát požádala o posun 
termínu. Podle posledních dostupných informací by 
k úpravě dané problematiky mělo dojít změnou 
stávajících předpisů v gesci několika resortů, včetně 
Ministerstva dopravy. 
Předkladatel v tomto bodě upřesňuje, že psi, kteří jsou 
přepravování beze schrány, musejí mít po celou dobu 
přepravy nasazen bezpečný náhubek. I když dopravce 
podle § 18b odst. 2 zákona o silniční dopravě může 
v přepravních podmínkách stanovit podmínky 
pro přepravu zvířat odlišně od přepravního řádu 
a stanovit tak, že na vodicí a asistenční psy se povinnost 
nosit náhubek nevztahuje, v praxi tak dopravci často 
nečiní – s ohledem na stávající znění přepravního řádu 
se domnívají, že jim to právní předpisy neumožňují. 

Vysvětleno 
Jak je v připomínce uvedeno, v současné době probíhají 
jednání o budoucí úpravě přepravy psů se speciálním výcvikem 
na Ministerstvu práce a sociálních věcích. Vzhledem k tomu, že 
jasná certifikace ani výcvik u asistenčních psů dnes není nijak 
stanoven, aby mohl být při přepravě kontrolován, není možné 
pro taková zvířata povolit přepravu bez nasazeného náhubku, 
ačkoliv se tím omezí jejich schopnost asistovat. Takovou úpravu 
je možné provést až po stanovení jednoznačné 
kontrolovatelnosti vycvičení psa. 
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Povinnost mít nasazený náhubek přitom v některých 
případech negativně dopadá na osoby se zdravotním 
postižením, které využívají pomoci speciálně vycvičených 
psů. Někteří psi jsou vycvičeni tak, aby majiteli 
v některých ohledech pomáhal bez náhubku (např. 
podáváním věcí, které upadnou na zem, nebo 
poskytováním psychické podpory při záchvatu). 
Cestující, kteří využívají této pomoci vodicího nebo 
asistenčního psa, nemohou služeb nabízených 
dopravcem využít, případně je pro ně cestování 
nekomfortní a potenciálně nebezpečné. Stát se přitom 
přistoupením k Úmluvě o právech osob se zdravotním 
postižením zavázal zajistit přístupnost v dopravě. 
V minulosti jsem se zástupci Ministerstva dopravy 
o možné novelizaci přepravního řádu jednala. Jako hlavní 
překážu změny vyhlášky vždy uváděli obavu 
o bezpečnost cestujících. 
Aby mohl vodicí nebo asistenční pes plnit svoje funkce 
a účinně pomáhat osobě se zdravotním postižením, musí 
projít speciálním výcvikem. Je-li výcvik proveden 
dostatečně kvalitně, vycvičený pes není pro člověka 
nebezpečný. Vycvičení psi jsou naučeni nereagovat 
agresivně ani v případě, kdy jsou sami ohroženi, neměli 
by tedy ani bez náhubku ohrozit další cestující. 
To, že budou bez náhubku cestovat pouze psi s kvalitním 
výcvikem, by mělo být zajištěno provázáním úpravy 
v přepravním řádu s definicí vodicího a asistenčního psa, 
kterou nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a na kterou předkladatel odkazuje v důvodové 
zprávě. 
§ 23 odst. 3  
Navrhuji vložit za první větu novou druhou větu: 
„Povinnost mít nasazený náhubek se nevztahuje 
na vodicí a asistenční psy doprovázejí osobu 
se zdravotním postižením.“ 
Platné znění s vyznačením navrhované změny 
zdůrazněním (proložení označuje návrh předkladatele): 

Neakceptováno 
Jak je uvedeno v předchozí připomínce, v současné době 
probíhají jednání o budoucí úpravě přepravy psů se speciálním 
výcvikem na Ministerstvu práce a sociálních věcích. Vzhledem 
k tomu, že jasná certifikace ani výcvik u asistenčních psů dnes 
není nijak stanoven, aby mohl být při přepravě kontrolován, není 
možné pro taková zvířata povolit přepravu bez nasazeného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENQMA)



Stránka 29 (celkem 33) 

„Beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla 
psa, který má po celou dobu přepravy nasazen bezpečný 
náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být 
přepravován na sedadle. Povinnost mít nasazený 
náhubek se nevztahuje na vodicí a asistenční psy 
doprovázejí osobu se zdravotním postižením. Za takto 
přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu. 

náhubku, ačkoliv se tím omezí jejich schopnost asistovat. 
Takovou úpravu je možné provést až po stanovení jednoznačné 
kontrolovatelnosti o vycvičení psa. 

K § 9, 13 a 14 – připomínka nad rámec návrhu 
V současném znění vyhlášky se opakovaně užívá slovní 
spojení cestující či osoba na vozíku pro invalidy. Pojem 
invalida přitom odkazuje na snížení schopností člověka, 
což je v rozporu s principy, na kterých je založena 
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 
a se závazkem státu podporovat respektování práv 
a důstojnosti lidí s postižením v celé společnosti, bojovat 
proti stereotypům, předsudkům a škodlivým praktikám 
ve vztahu k lidem s postižením a podporovat povědomí 
o schopnostech a přínosu lidí se zdravotním postižením 
(čl. 8 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením). 
Připomínku uplatňuji s vědomím toho, že uvedený pojem 
obsahuje celá řada právních předpisů v gesci 
Ministerstva dopravy (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů). Například v zákoně č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně v § 36 odst. 3 písm. c), však 
zákonodárce použil vhodnější pojmy, a sice „vozík 
pro tělesně postižené“. 
V § 9, 13 a 14 navrhuji nahradit slova „vozík 
pro invalidy“ slovy „vozík pro osoby s tělesným 
postižením“. 

Vysvětleno 
Pojem je ukotven v nadřazených právních předpisech (§ 18b 
odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., § 37 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 266/1994 Sb.). S ohledem na rozvoj různých vozítek 
je třeba nyní zachovat výkladovou jednotnost v této oblasti.  

K § 13 – připomínka nad rámec návrhu Vysvětleno 
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Podle bodu 34 předloženého návrhu se má do § 11 
odst. 4 vyhlášky vložit věta: „Jízdním kolem se z hlediska 
přepravy rozumí i obdobný dopravní prostředek, pokud 
tak stanoví smluvní přepravní podmínky.“ Předkladatel 
v důvodové zprávě uvádí, že se na trhu „v posledních 
letech objevila celá řada nových typů dopravních 
prostředků, které můžou sloužit jako náhrada jízdního 
kola.“ 
Vývoje doznal také trh se zdravotnickými prostředky. 
Z mých poznatků přitom vyplývá, že někteří dopravci 
nadále odmítají přepravovat jiné kompenzační pomůcky 
srovnatelné s vozíky pro osoby s tělesným postižením. 
Přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením se však stát zavázal přijmout veškerá 
opatření k zajištění osobní mobility lidí s postižením 
s maximální možnou mírou nezávislosti, a to mimo jiné 
tím, že jim umožní osobní mobilitu takovou formou, kterou 
si samy zvolí (čl. 21 písm. a) Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením). 
V § 13 navrhuji za odstavec 3 vložit nový odstavec 4, 
který zní: „(4) Jiné pojízdné kompenzační pomůcky 
se považují za vozíky pro osoby s tělesným 
postižením, pokud jsou svými rozměry a vahou 
s nimi srovnatelné.“, a dosavadní odstavec 4 označit 
jako odstavec 5. 

Pojem „jiná pojízdná kompenzační pomůcka“ není v právních 
předpisech definován. Proto se jeví navrhované znění jako 
lepší, navíc umožní jeho využití i osobám s omezením mobility, 
které nebudou mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. 
Přeprava vozíků pro osoby se zdravotním postižením je řešena 
odchylně od přepravy jiných vozítek i s ohledem na skutečnost, 
že tato vozítka mohou svými rozměry a hmotností překročit 
možnosti zařízení nebo dopravního prostředku. 

ÚV - KLP V předkladatelem užívaném slovní spojení „osoba 
se omezenou schopností pohybu a orientace“ 
nahradit slovo „a“ slovem „nebo“ tak, aby došlo 
ke sjednocení tohoto pojmu s ostatními právními 
předpisy, které toto slovní spojení používají. 

Vysvětleno 
Spojení se spojkou „nebo“ bylo prověřeno; vyhláška provádí 
zákon č. 194/2010 Sb., zákon č. 111/1994 Sb., zákon 
č. 266/1994 Sb., a občanský zákoník, které všechny pracují 
s termínem Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Spojku je možné změnit pouze po změně nadřazených právních 
předpisů. 

Úpravu pojmu „vozík pro invalidy“. Toto slovní spojení 
je dříve používaný termín, od jehož používání se však 
razantně ustupuje, a to vzhledem k odklonu 
od medicínského modelu pohledu na práva osob 
s postižením a zavádění modelu sociálního. Navrhuji 

Vysvětleno 
Pojem je ukotven v nadřazených právních předpisech (§ 18b 
odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., § 37 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 266/1994 Sb.). S ohledem na rozvoj různých vozítek 
je třeba nyní zachovat výkladovou jednotnost v této oblasti.  
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proto tento pojem nahradit spojením „vozík pro osoby 
s omezenou schopností pohybu“ a dále v textu 
na základě legislativní zkratky používat již jen jako „vozík“ 
(osoba na vozíku, cestující na vozíku). 
Ze stejného důvodu je nezbytné návrhem používané 
spojení „slepecká hůl“ nahradit pojmy „bílá hůl 
a červenobílá hůl“ (bílá hůl je používána osobami 
se zrakovým postižením, červenobílá pak osobami 
hluchoslepými“. Tyto pojmy jsou používány i dalšími 
právními předpisy, např. zákonem č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, a lépe odpovídají aktuálnímu vývoji 
v přístupech k osobám se zdravotním postižením.  

Akceptováno 
Pojem nahrazen. 
Konečná úprava § 14 odst. 1 písm. h):  
„ h) ve veřejné silniční osobní dopravě a v městské hromadné 
dopravě znovu zastavení každého třetího vozidla v úrovni 
označení stanice, stojí-li ve stanici současně více vozidel; znovu 
zastavení každého vozidla v úrovni označení stanice v případě, 
že ve stanici se nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo 
osoba s bílou nebo bílo červenou holí.“. 

V § 7 odst. 8 se doplňuje věta 
„Prodej musí být přístupný i pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace.“ 
Důvod: 
Vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky 
v oblasti přístupnosti prostředí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace, zejména 
na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, je nezbytné dbát na progresivní vytváření 
přístupného prostředí, tedy i v rámci zajišťování veřejné 
dopravy, zejména v rámci prodeje jednotných jízdních 
dokladů, podávání informací apod. 

Akceptováno 
Za účelem zajištění nediskriminačního přístupu je doplněn 
požadavek na přístupnost pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Konečná úprava § 7 odst. 8:  
„(8) Prodej jednotných jízdních dokladů je zajišťován 
na obchodních místech dopravců, ve vozidlech veřejné drážní 
osobní dopravy na dráze celostátní a regionální umožňujících 
využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního 
dokladu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace.“. 

K § 12 
Zrušení dosavadního odstavce 4 § 12 by znamenalo 
zhoršení míry zajišťování práv osob s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace v dopravě. V případě 
zakoupení místenek na místa vyhrazená pro tyto osoby 
jinou osobou, by ti, pro něž bylo místo vyhrazeno a kteří 
budou chtít zakoupit místenky později, by zejména 
v případě vytížených spojů již nemohli daný spoj využít. 
Ustanovení upravuje možnost zakoupení místenek 
na tato místa, a to pouze „pro osoby, jejichž nárok 
se prokáže“. Nákup tedy může být proveden i jinou 
osobou než osobou s omezenou schopností pohybu 

Upraveno jinak 
Navržená úprava nedává smysl, protože se prakticky nedá 
při nákupu jízdního dokladu zkontrolovat oprávněnost nákupu 
místenky na takové místo. Chybí seznam osob ZTP, nebo jejich 
průkazů, které by se daly při prodeji kontrolovat. Opatření neřeší 
případ, kdy místo bude obsazeno osobou se zdravotním 
postižením s místenkou a místo bude chtít obsadit jiná osoba 
se zdravotním postižením bez místenky. 
V případě železniční dopravy upravuje pravidla příloha nařízení 
Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, 
o technických specifikacích pro interoperabilitu týkající 
se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby 
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nebo orientace, pokud je nákup proveden pro tuto osobu. 
Kontrola probíhá zpravidla při provádění kontroly jízdních 
dokladů (např. kontrola průkazu ZTP), což považuji 
za dostačující. 
Z výše uvedených důvodů požaduji dosavadní 
odst. 4 zachovat (s legislativně-technickou úpravou 
viz připomínka výše). 

se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace (bod 4.4.2).  
Kontrola nároku na obsazení místa bude kontrolována 
při kontrole jízdních dokladů. Osoba se zdravotním postižením 
bude mít přednostní právo na obsazení místa k sezení 
ve smyslu § 12 odst. 1, který bude nově znít: 
„(1) 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. Jiný cestující, který takové místo obsadil, 
toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu 
a orientace na jeho požádání uvolní, a to i v případě, že si 
na toto místo zakoupil místenku, aniž by mohl nárok na toto 
místi prokázat.“   

V § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje věta 
“,podávání informací musí být přístupné i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace.“. 

Akceptováno 
Konečná úprava § 14 odst. 1 písm. a):  
„a) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu 
a o vyhlášených přepravních podmínkách, a to na místech 
určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, s přístupností i pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace,“.“ 

V § 16a odst. 3 se vkládá věta 
„musí však být vždy zajištěn nástup a výstup 
do vozidla i pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace.“ 

Částečně akceptováno 
Text § 16 a odst. 3 bude doplněn  o požadavcích na vymezení 
podmínek.  
Konečná úprava § 16a odst. 3:  
„(3) Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách 
upravit povinnosti cestujících pro nástup a výstup do vozidla 
ve stanici na znamení, takové povinnosti musí být 
srozumitelné, bezpečné a použitelné i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace“. 
 

V § 49 odst. 1 se za větu první vkládá věta 
„Smluvní přepravní podmínky musí být přístupné 
i pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace.“ 

Akceptováno 
Do textu § 49 doplněna věta o přístupnosti i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Konečná úprava § 49 odst. 1:  
„(1) Dopravce vyhlašuje smluvní přepravní podmínky14) 
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uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk 
s cestujícími a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, a v případě veřejné drážní osobní dopravy 
v Přepravním a tarifním věstníku. V případě integrovaných 
veřejných služeb v přepravě cestujících se za uveřejnění plného 
znění smluvních přepravních podmínek rovněž považuje 
uveřejnění odkazu na přepravní podmínky vyhlášené 
a zveřejněné příslušným objednatelem nebo organizátorem.“. 

V Praze 8.4.2020 

Vypracoval: Ing. Ivo Hruban, Ph.D. Podpis: 
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