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ZÁZNAM O ZMĚNÁCH
Pořadové Číslo vyhlášky
číslo
PTV

Číslo
jednací

Obsah

Platí od:

1.

67/45-46/1999

59 162/99

zavedení

01. 11. 1999

2.

65/41-42/2000

59 578/00

1. změna

01. 11. 2000

3.

25/13-14/2002

56 474/02

2. změna

20. 04. 2002

4.

23/13-14/2004

57 111/04

3. změna

01. 04. 2004

5.

81/41-42/2005

60 369/05

4. změna

11. 12. 2005

6.

49/25-26/2006

58 503/06

5. změna

01. 06. 2006

7.

97/49-50/2006

62 167/06

6. změna

10. 12. 2006

8.

77/47-48/2009

58 704/09

7. změna

13. 12. 2009

9.

74/49–50/2010 59 426/10

8. změna

12. 12. 2010

10.

71/45-46/2012

9. změna

09. 12. 2012

11.

034/21/2014

58 308/14 10. změna 14. 12. 2014

12.

045/20/2015

58 267/15 11. změna 13. 12. 2015

13.

023/11/2016

57 096/16 12. změna 12. 06. 2016

14.

043/23/2016

59 352/16 13. změna 11. 12. 2016

15.

043/22/2017

58 828/17 14. změna 10. 12. 2017

16.

039/16/2018

57 127/18 15. změna 01. 09. 2018

17.

004/02/2019

55 133/19 16. změna 01. 02. 2019

58 677/12

Provedl

Změny tarifu TR 14 a jeho úplné znění jsou zveřejňovány vyhláškami v PTV,
v aktuální verzi je tarif rovněž dostupný na www.cd.cz.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
ČD

České dráhy, a. s.

ČR

Česká republika.

DPH

Daň z přidané hodnoty dle zákona číslo 235/2004 sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PŘ

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu číslo 175/2000 Sb.
(„přepravní řád“).

PTV

Přepravní a tarifní věstník Ministerstva dopravy ČR.

Sb.

Sbírka zákonů České republiky.

SPPO

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní
osobní dopravu.
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Aplikace na kartě

Aplikace ČD dle tarifu TR 10 nahraná do In Karty
nebo karty jiného subjektu.

Jízdenka pro
opakované jízdy

Jízdenka platná pro opakované jízdy v časovém
období na ní uvedeném.

Jízdenka
zpáteční

Jízdní doklad opravňující cestujícího k jedné jízdě
směrem nahoru a k jedné jízdě směrem dolů (ve
zvoleném pořadí).

Jízdenka nahoru

Jízdní doklad opravňující cestujícího k jedné jízdě
směrem nahoru.

Jízdenka dolů

Jízdní doklad opravňující cestujícího k jedné jízdě
směrem dolů.

Jízdné

Cena za přepravu osoby stanovená tarifem TR 14.

Osobní doklad

Platný doklad (např. občanský průkaz, cestovní pas,
průkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.) vydaný
příslušným správním úřadem, který je opatřen
fotografií
držitele;
samostatné
potvrzení
o
občanském průkazu (náhradní doklad) osobní
doklad nenahrazuje a nelze ho k prokázání osobních
údajů použít.

Osobní údaje

Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození,
adresa, které se prokazují osobním dokladem.

Pokladník

Pověřený zaměstnanec ČD oprávněný k odbavení
cestujících a vykonávat pokladní činnosti.
a) zaměstnanec ČD vybavený kontrolním odznakem a
Pověřený
průkazem, oprávněný k odbavení cestujících a ke
zaměstnanec ČD
kontrole jízdních dokladů,
b) průvodčí nebo zaměstnanec ČD pověřený jeho
povinnostmi a pokladník nebo zaměstnanec ČD
pověřený jeho povinnostmi,
c) zaměstnanec ČD oprávněný dávat cestujícím
pokyny a příkazy.
Oprávnění dokládá pověřený zaměstnanec ČD
identifikačním štítkem nebo kontrolním odznakem a
průkazem.
Přepravné

Cena za přepravu psa.

Přirážka

Částka, která se vybírá dle Zákona o dráhách za
porušení podmínek stanovených PŘ.

Pokladní
přepážka

Výdejna jízdenek ČD obsazená pokladníkem.
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ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Tarif TR 14 platí pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat na visuté
lanové dráze kabinové kyvadlového systému v provozu ČD Liberec-Horní Hanychov
- Ještěd.
2. Podmínky, za nichž se výkony přepravy cestujících, zavazadel a živých zvířat na
lanové dráze provádějí, se řídí přiměřeně SPPO.
3. Tarif blíže specifikuje způsob a podmínky:
- přepravy cestujících, zavazadel a živých zvířat,
- uplatňování smluvních cen jízdného, přepravného za psy a poplatků za
přepravu spoluzavazadel.
4. ČD, provozující přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat na lanové dráze,
zveřejní, ve smyslu § 13 zákona 526/1990 sb. o cenách v platném znění, ceníky a
podmínky pro jejich použití. Zaměstnanci ČD jsou na požádání povinni informovat
cestující o ustanoveních tarifu TR 14 a předložit jej k nahlédnutí.
5. V cenách uvedených v tarifu TR 14 je zahrnuta druhá snížená sazba DPH, pokud
není u konkrétního ceníku uvedeno jinak.
6. Tarif je platný pouze ve znění všech změn a dodatků k němu vydaných a
vyhlášených v PTV.
7. - 10. Neobsazeno.
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ČÁST DRUHÁ
PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH
Kapitola I
Jízdní doklady
11. Jízdním dokladem se rozumí:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu jednosměrná nebo zpáteční,
b) jízdenka pro opakované jízdy,
c) místenka na lanovou dráhu.
12. Jízdní doklady má cestující povinnost zakoupit si před započetím přepravy u
pokladní přepážky ČD ve stanici Liberec-Horní Hanychov.
12. 1. Je-li pokladní přepážka uzavřena, nebo při nástupu jízdy ve stanici Ještěd,
si cestující zakoupí jízdní doklady u pověřeného zaměstnance ČD ještě
před nástupem do kabiny lanové dráhy; na tuto skutečnost jsou cestující
upozorněni vývěskou.
12. 2. K předem zakoupenému dokladu, opravňujícímu k přepravě na lanové
dráze, lze zakoupit samotnou místenku na lanovou dráhu u pověřeného
zaměstnance ČD před nástupem do kabiny i ve stanici Liberec-Horní
Hanychov.
12. 3. Na jeden jízdní doklad může být odbaveno max. 30 cestujících.
13. Cestující je povinen mít u sebe platný jízdní doklad po celou dobu jízdy a při
pobytu v nástupním prostoru lanovky.
14. Cestující je povinen na vyzvání pověřeného zaměstnance ČD kdykoliv, během
jízdy v kabině nebo při pobytu v nástupním prostoru lanovky, předložit platný jízdní
doklad.
15. Jízdní doklad se považuje za neplatný jestliže:
a) uplynula doba jeho platnosti,
b) nebyly pro jeho použití cestujícím dodrženy vyhlášené podmínky,
c) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro
kontrolu správnosti jeho použití,
d) údaje neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny nebo je jízdní
doklad použit neoprávněnou osobou,
e) nejde o originál.
Neplatný jízdní doklad dle písmena c) – e) je pověřený zaměstnanec ČD oprávněn
oproti potvrzení odebrat.
16. Kontrola jízdních dokladů probíhá na nástupišti před nástupem do lanovky,
cestující bez jízdního dokladu zakoupeného u pokladní přepážky ČD nebo nejpozději
v okamžiku kontroly jízdních dokladů při nástupu u průvodčího dle čl. 12 tarifu TR 14,
nebude připuštěn k přepravě.
17. – 18. Neobsazeno.
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Kapitola II
Jízdenka
19. Platná jízdenka opravňuje cestujícího k přepravě v rozsahu na ní uvedeném a ke
vstupu do nástupního prostoru lanovky.
20. Jízdenka pro jednotlivou jízdu jednosměrná (nahoru nebo dolů), jízdenka
zpáteční a jízdenka jednodenní platí do 24:00 hodin dne, kdy byla vydána. Měsíční
jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne platnosti na nich uvedeného.
21. Jízdenka není postupitelná, pokud cestující začal uplatňovat své právo
k přepravě z ní vyplývající.
22. Nepřenosnou jízdenku je oprávněna používat pouze osoba, jejíž identifikační
údaje jsou na ní uvedeny.
23. Je-li nárok na použití slevy vázán na předložení vyjmenovaného průkazu, je
cestující povinen se jím prokázat při zakupování i kontrole jízdenek.
24. - 25. Neobsazeno.

Kapitola III
Místenka na lanovou dráhu
26. Všechny jízdy lanové dráhy jsou povinně místenkové, proto musí mít každý
cestující před nástupem jízdy spolu s jízdním dokladem i místenku na lanovou dráhu,
a to pro každou jízdu zvlášť.
27. Místenka se vydává pro jednosměrnou nebo zpáteční jízdu spolu s jízdenkou na
jednom dokladu nebo samostatně a opravňuje cestujícího zaujmout v kabině lanové
dráhy jedno místo na stání.
27. 1. Místenka se nevydává pro přepravu psů a jízdního kola.
28. Cena místenek je stanovena v ceníku 2 tarifu TR 14.
29. Neobsazeno.
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Kapitola IV
Jízdné
30. Druhy jízdného:
a) obyčejné jízdné,
b) zvláštní jízdné,
c) zákaznické jízdné,
d) časová jízdenka,
e) akční jízdné a přeshraniční nabídky.
31. Jízdné za přepravu cestujících na lanové dráze je uvedeno v ceníku 1 tarifu TR
14 nebo ve vyhlášce PTV u akčního jízdného.

A. Obyčejné jízdné
32. Cena za přepravu cestujících, kteří nemohou prokázat nárok na využití zvláštního
nebo zákaznického jízdného, akčního jízdného nebo se nemohou prokázat časovou
jízdenkou nebo jízdenkou přeshraniční nabídky.

B. Zvláštní jízdné
33. Cena za přepravu dětí do 6 let, dětí 6 – 15 let a držitele průkazu ZTP, ZTP/P.
33. 1. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má právo na bezplatnou
přepravu jednoho dítěte do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin). Za
každé další dítě do 6 let zaplatí zvláštní jízdné pro děti.
33. 2. Za zvláštní jízdné pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se přepravují
držitelé těchto průkazů. Průvodci držitelů průkazu ZTP/P včetně vodících psů
nevidomého nebo asistenčních psů jsou přepravováni zdarma. Průvodce držitele
průkazu ZTP/P je vždy uveden na jízdence spolu s cestujícím.

C. Zákaznické jízdné
34. Sleva ve výši cca 25 % z obyčejného nebo zvláštního jízdného u držitelů průkazu
ZTP nebo ZTP/P pro cestující, kteří mohou prokázat nárok na zákaznické jízdné dle
tarifu TR 10 aplikacemi IN 25, IN 50, nebo IN Senior nahranými na kartě nebo pro
cestující 65+, kteří se prokáží platným osobním dokladem.
34. 1. Ceny zákaznického jízdného, vypočtené z obyčejného a zvláštního
jízdného, se vždy se zaokrouhlují matematicky k nejbližší platné nominální
hodnotě zákonných peněz v oběhu.
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D. Časové jízdenky
35. Druhy časových jízdenek:
a) přenosná jízdenka na pět jízd směrem nahoru s platností jeden kalendářní
den,
b) přenosná jízdenka na neomezený počet jízd směrem nahoru s platností
jeden kalendářní den,
c) měsíční nepřenosná jízdenka pro zaměstnance hotelu ”Ještěd” na
neomezený počet jízd ve směru nahoru i dolů,
d) karta s aplikací síťové jízdenky IN 100 na neomezený počet jízd ve směru
nahoru i dolů,
e) In Karta s aplikací síťové jízdenky In Business na neomezený počet jízd ve
směru nahoru i dolů.
35. 1. Platnost jednodenních jízdenek končí vyčerpáním předplacených jízd nebo
ukončením provozu (poslední jízdou) lanové dráhy v den platnosti jízdenky.
35. 2. Platnost aplikace a podmínky použití síťové jízdenky IN 100 a In Business
se řídí podmínkami vyhlášenými v tarifu TR 10.
36. Průkazem k nepřenosné časové jízdence je osobní doklad cestujícího vydaný
orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení
k pobytu pro cizince atd.) nebo průkaz vystavený ČD obsahující fotografii a datum
narození (rodné číslo).
37. – 39. Neobsazeno.

E. Akční jízdné a přeshraniční nabídky
40. Akční jízdné je cena vypočtená odchylně od podmínek obyčejného, zvláštního
nebo zákaznického jízdného. Akční jízdné musí být řádně vyhlášeno jako akviziční
sleva v PTV a zveřejněno ve stanicích vývěskami nebo na internetové adrese
www.cd.cz včetně cen (výše slevy) a podmínek jeho uplatnění, které ČD vyhlašují
v dostatečném předstihu v PTV.
41. Na lanové dráze platí pro jednu cestu nahoru a jednu cestu dolů přeshraniční
síťová jízdenka EURO-NISA-TICKET a její varianty vydávané v Německu (EURONEISSE-TICKETS) a v Polsku (BILETY-EURO-NYSA) pro příslušný počet
cestujících podle podmínek vyhlášených ve Zvláštním ujednání ČD pro mezinárodní
přepravu (ZUJ).
42. – 44. Neobsazeno.
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Kapitola V
Jízdní řády a mimořádné jízdy
45. V horní i dolní stanici lanové dráhy musí být zveřejněn jízdní řád lanové dráhy.
46. Pravidelné jízdy lanové dráhy, uvedené v platném jízdním řádu, mohou být bez
náhrady odřeknuty při nepříznivých povětrnostních podmínkách (vítr, bouřka, mráz
mínus 22˚C a více atd.) nebo při technické závadě.
47. Mimořádná jízda se může uskutečnit mimo období s vyhlášenou technologickou
odstávkou v době, kdy je lanová dráha mimo provoz a dovolují to povětrnostní
podmínky, pouze po předchozím souhlasu ČD na základě projednání alespoň 24
hodin dopředu na telefonním čísle +420 485 104 287 nebo +420 972 365 582.
47. 1. Každý cestující je povinen mít při mimořádné jízdě platnou jízdenku s
místenkou. Pokud bude dítě do 6 let přepravováno bezplatně, nelze ho započítat
do rozhodného počtu osob dle čl. 47.2. tarifu TR 14.
47. 2. Za každou mimořádnou jízdu lanové dráhy musí být zaplaceno jízdné
nejméně pro 15 cestujících dle čl. 30 písm. a), b) nebo c) tarifu TR 14, nebo pro
nejméně 5 cestujících dle čl. 30 písm. a), b) nebo c) tarifu TR 14 s jízdními koly.
47. 3. Mimořádnou jízdou nesmí být rušeny pravidelné jízdy lanové dráhy podle
jízdního řádu.
48. V mimosezonním období (v závislosti na počasí) jsou vyhlašovány technologické
odstávky lanovky, informace o odstávce jsou uvedeny na vývěskách v železničních
stanicích, stanicích lanové dráhy, na www.cd.cz nebo je lze získat na telefonním
čísle +420 485 104 287 nebo +420 972 365 582. Náhradní doprava při technologické
odstávce není zavedena.
49. - 50. Neobsazeno.
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ČÁST TŘETÍ
PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ŽIVÝCH ZVÍŘAT
Kapitola I
Přeprava zavazadel
51. Každý cestující si může bezplatně přepravit jedno ruční zavazadlo, kterým jsou
snadno přenosné předměty do hmotnosti 10 kg, vyjma předmětů uvedených v čl. 52
tarifu TR 14, jeden pár lyží s holemi, snowboard nebo vozík pro invalidy či tomu
odpovídající kompenzační prostředek.
52. Jako spoluzavazadla lze přepravovat předměty o hmotnosti přes 10 kg, dětské
kočárky, jízdní kola, velké koloběžky1, saně, skiboby a padáky. Za přepravu se platí
cena uvedená v ceníku 2 tarifu TR 14. O zaplacení ceny obdrží cestující doklad.
53. Držitel In Karty s aplikací IN 100 má právo přepravit nahoru nebo dolů jedno
jízdní kolo jako spoluzavazadlo bez zaplacení ceny dle čl. 52 tarifu TR 14.
54. Držitel jízdenky EURO-NISA-TICKET pro jízdní kolo nebo jízdenky EURONEISSE-TICKETS Fahrradkarte nebo BILETY-EURO-NYSA Rower má právo
přepravit jedenkrát nahoru a jedenkrát dolu jízdní kolo jako spoluzavazadlo bez
zaplacení ceny dle čl. 52 tarifu TR 14.
55. Spoluzavazadlo jednoho cestujícího se může skládat nejvýše ze tří kusů, váha
jednoho kusu nesmí přesahovat 15 kg.
56. V jedné kabině mohou být přepraveny nejvýše dvě jízdní kola (vyjma mimořádné
jízdy dle čl. 47 tarifu TR 14), bez ohledu na počet cestujících v kabině.
57. Cena za přepravu spoluzavazadla musí být uhrazena ještě před nástupem jízdy
a cestující je povinen současně předložit platnou jízdenku.
58. Nevyloží-li si cestující ihned po příjezdu do horní stanice své spoluzavazadlo, je
přepraveno zpět do dolní stanice a uschováno. Při výdeji spoluzavazadla zaplatí
cestující poplatek za přepravu spoluzavazadla směrem dolů.
59. Cestující si spoluzavazadla sám nakládá i vykládá, dohlíží na něj a odpovídá za
případnou škodu vzniklou z této přepravy.
60. - 64. Neobsazeno.

1

koloběžka, která má jedno / obě kola velikosti jako u jízdního kola (větší než 12 palců)
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Kapitola II
Přeprava živých zvířat
70. Živé zvíře, které přepravuje cestující ve zcela uzavřené schráně s nepropustným
dnem, se přepravuje bezplatně podle podmínek pro přepravu ručních zavazadel,
uvedených v čl. 51 tarifu TR 14.
71. Za přepravu psa, kterého cestující bere s sebou do kabiny lanové dráhy, zaplatí
přepravné za psa dle ceníku 1 tarifu TR 14.
72. V kabině může být jen jeden pes, který má nasazen bezpečný náhubek a je
držen na vodítku nakrátko.
73. ČD mohou na přechodnou dobu vyloučit přepravu živých zvířat na lanové dráze,
vyjma vodících psů nevidomých, služebních psů a psů Horské služby. Vyloučení
zvířat z přepravy musí být oznámeno vývěskou ve stanicích lanové dráhy.
74. Pes, jako průvodce nevidomého, a asistenční pes je přepravován i bez
nasazeného bezpečného náhubku.
75. neobsazeno
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ČÁST ČTVRTÁ
PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY
76. Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu
nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti jízdního dokladu, dokladu o
zaplacení přepravného nebo ceny za přepravu spoluzavazadla.
76. 1. Právo z přepravní smlouvy může cestující uplatnit přímo u pokladní
přepážky ČD ve stanici Liberec-Horní Hanychov nebo na základě
potvrzení o nevyužití či jiné skutečnosti, vystavené pověřeným
zaměstnancem ČD na lanové dráze, písemným podáním na své náklady
na adrese: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování,
odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.
76. 2. ČD jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit
oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do tří měsíců ode
dne podání nebo doručení žádosti.
77. Při uplatnění práva z přepravní smlouvy v případě zrušení pravidelné jízdy dle čl.
46 tarifu TR 14, bude cestujícím vráceno jízdné, cena za místenku na lanovou dráhu,
přepravné nebo cena za přepravu spoluzavazadla beze srážky.
77. 1. Podle druhu platby bude vrácené jízdné vyplaceno v CZK nebo EUR.
77. 2. V případě nevyužití zpáteční jízdenky s místenkou jedním směrem, se
cestujícímu vrací cena odpovídající ceně jízdného jedním směrem.
77. 3. V případě nevyužití samostatně vystavené místenky na lanovou dráhu se
vrací cena jednosměrné či zpáteční místenky, uvedená na dokladu, bez
ohledu na to, zda již byla u zpáteční místenky případně uskutečněna jízda
jedním směrem.
77. 4. Cestujícím nevzniká nárok na odškodnění, vyplacení pětinásobku ceny
místenky ani na jiné platby za neuskutečnění přepravy.
78. Při uplatnění práva z přepravní smlouvy z důvodů na straně cestujícího se jízdné,
přepravné, ani cena za přepravu spoluzavazadla nevrací.
79. Při uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdenek pro opakované jízdy a
jízdenek podle zvláštních nabídek se návratky, a to ani části jízdného, neprovádějí.
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CENÍKY
1. Ceník jízdného a přepravného
Ceny zde uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.

jednosměrná
nahoru
dolů


99,99,-

Druh dokladu

zpáteční

Obyčejné jízdné
149,Zákaznické jízdné (IN 25 1/1, IN 50, IN 50 D, IN
79,79,119,Senior a cestující 65+)
Jízdenka pro děti do 6 let (-6)
0,0,0,Zvláštní jízdné pro děti do 15 let (-15)
49,49,74,Zvláštní jízdné ZTP, ZTP/P
49,49,74,Zákaznické jízdné ZTP, ZTP/P (IN 25 1/4)
39,39,59,Jednodenní přenosná jízdenka na pět jízd
249,Jednodenní přenosná jízdenka na neomezený
449,počet jízd
Měsíční nepřenosná jízdenka pro zaměstnance
249,hotelu Ještěd
49,49,74,Přepravné pro psy
bezplatně bezplatně bezplatně
Průvodce držitele průkazu ZTP/P
Karta s aplikací IN 100 nebo In Karta s aplikací In
bezplatně bezplatně bezplatně
Business
EURO-NISA-TICKET a její varianty vydávané
v Německu (EURO-NEISSE-TICKETS) a v Polsku bezplatně bezplatně bezplatně
(BILETY-EURO-NYSA)

2. Ceník místenek na lanovou dráhu
Ceny zde uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.

Místenka na lanovou dráhu k dokladu
Místenka vydaná spolu s jízdenkou dle TR 14
Místenka k jednodenní přenosné jízdence
Místenka k měsíční nepřenosné jízdence pro
zaměstnance hotelu Ještěd
Místenka k aplikacím IN 100 a In Business
vydaných dle tarifu TR 10
Místenka k jízdním dokladům, které jsou na
lanovce uznávány pro bezplatnou jízdu, ale nebyly
vydány dle tarifu TR 14 nebo tarifu TR 10
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jednosměrná
nahoru
dolů


0,0,0,0,-

zpáteční
0,0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

35,-

35,-

70,-
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3. Ceník za přepravu spoluzavazadel
Ceny zde uvedené podléhají druhé snížené sazbě DPH.

Druh dokladu
Jízdní kolo, velká koloběžka
Saně, skibob, padák a ostatní spoluzavazadla
těžší než 10 kg
Dětský kočárek
Jízdní kolo nebo velká koloběžka držitele karty
s aplikací IN 100 a držitele In Karty s aplikací In
Business
Jízdní kolo držitele jízdenky EURO-NISA-TICKET
pro kolo nebo EURO-NEISSE-TICKETS
Fahrradkarte a BILETY-EURO-NYSA Rower
Ceny jsou uvedeny za přepravu jednoho kusu

jednosměrná
nahoru
dolů


59,59,-

zpáteční

89,-

39,-

39,-

59,-

0,-

0,-

0,-

bezplatně bezplatně bezplatně

bezplatně bezplatně bezplatně

4. Ceník přirážek za porušení přepravních podmínek
Ceny zde uvedené nejsou předmětem DPH.

Čís.
1.

2.

3.

4.

Označení
Přirážka za porušení zákazu kouření

Kč

Poznámka

1000,-

Při platbě na místě
nebo ve lhůtě dle
SPPO se snižuje
na 400 Kč

Přirážka za převážení v kabině lanovky a za
Při platbě na místě
úschovu nabitých zbraní, věcí výbušných,
nebo ve lhůtě dle
1000,- SPPO se snižuje
jedovatých, radioaktivních, těkavých a žíravých,
na 400 Kč
nebo věcí, které mohou způsobit nákazu
Při platbě na místě
Přirážka za neoprávněný vstup do obvodů ČD
nebo ve lhůtě dle
nepřístupných veřejnosti nebo do prostor
1000,- SPPO se snižuje
přístupných pouze s platným jízdním dokladem
na 400 Kč
Přirážka za poškození nebo znečištění prostor
nebo zařízení stanice lanové dráhy nebo kabiny 1000,lanovky

Při platbě na místě
nebo ve lhůtě dle
SPPO se snižuje na
400 Kč, k přirážce
se vždy připočte
vyčíslená škoda

5. Poplatky doplňující
Ceny zde uvedené podléhají základní sazbě DPH.

Čís.
1.

Označení
Poplatek za vyhotovení písemné výzvy nebo
upomínky k zaplacení

17

Kč

Poznámka

30,-

+ poštovné dle
sazebníku
České pošty
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Gestorský útvar:

Rok vydání:

České dráhy, a. s.
Odbor cenotvorby a produktové komunikace
Oddělení tarifů, technologie a zkoušek
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1
2019
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