
 

 

 

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM  
 

1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona  č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční dopravu (dále jen „přepravní řád“) vyhlašují dopravci zapojení do dopravního 
integrovaného systému VYDIS (dále jen VYDIS) smluvní přepravní podmínky pro veřejnou 
osobní přepravu prováděnou v rámci systému VYDIS (dále jen SPP VYDIS). 

2. SPP VYDIS platí při pravidelné přepravě osob, zavazadel a živých zvířat a stanovují 
podmínky přepravy, povinnosti a odpovědnost cestujících a dopravců zapojených v 
systému VYDIS. 

3. Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif VYDIS 
- dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS). 

 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Smluvní přepravní podmínky VYDIS se uplatňují při přepravách prováděných v rámci 
VYDIS uvedených v těchto přepravních podmínkách a v Tarifu VYDIS. V SPP VYDIS a v 
Tarifu VYDIS neuvedené přepravy, vykonané i v kombinaci několika zúčastněných 
dopravců a přepravy prováděné v rozsahu pouze jednoho dopravce, se provádějí podle 
smluvních přepravních podmínek a tarifů jednotlivých dopravců.  

2. SPP VYDIS platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidlech 
městské hromadné dopravy ve spojích MHD Hradec Králové provozovaných Dopravním 
podnikem města Hradce Králové a.s. v I. a II. tarifním pásmu, ve spojích MHD Pardubice 
provozovaných Dopravním podnikem města Pardubic a.s. v I. a II. tarifní zóně (dále jen 
MHD) uvedených v příloze č. 1. a ve vlacích osobní dopravy provozovaných Českými 
drahami, a.s. Traťové  úseky ČD (zóny) zařazené v systému VYDIS jsou uvedeny 
v příloze č. 1. Ve vlacích platí jízdenky pouze ve 2. vozové třídě. 

3. Současně s SPP VYDIS platí pro jednotlivé části přepravy nedílně smluvní přepravní 
podmínky toho dopravce, který příslušnou část přepravy provádí. 

 

II. Vznik a plnění přepravní smlouvy 
 
1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravci zúčastněnými na 
přepravě a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je závazek každého na 
přepravě zúčastněného dopravce v části přepravy, kterou v rámci uzavřené přepravní 
smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas spoji uvedenými v platných jízdních 
řádech za podmínek stanovených SPP VYDIS, Tarifem VYDIS a závazek cestujícího 
zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu VYDIS a dodržovat podmínky přepravního řádu, 
SPP VYDIS, Tarifu VYDIS a smluvních přepravních podmínek jednotlivých dopravců. 
Každý dopravce zúčastněný na přepravě odpovídá za přepravu po té části přepravní 
cesty, kterou zajišťuje. 



 

 

2. Přepravní smlouva dle SPP VYDIS je uzavřena a dochází k jejímu plnění jestliže 
cestující využije své právo k přepravě z platného jízdního dokladu VYDIS tím, že nastoupí 
do vozidla MHD Hradec Králové nebo MHD Pardubice/vlaku ČD/ nebo vstoupí do prostoru 
železniční stanice označeného jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.  

3. V případě, že cestující nastoupí do vozidla MHD Hradec Králové, MHD Pardubice nebo 
vlaku ČD bez platného jízdního dokladu VYDIS, uplatňují se pro tuto přepravu smluvní 
přepravní podmínky a tarif dopravce, jehož vozidlo/vlak cestující použil, v plném rozsahu. 

4. Přepravní smlouva je splněna provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle 
uzavřené přepravní  smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje provedení 
přepravy v jiném než sjednaném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího 
z přepravy. 

 
III. Jízdní doklad 

 
1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění 
prokazuje platným jízdním dokladem VYDIS. Jízdní doklady VYDIS je cestující povinen 
předložit ke kontrole na každou výzvu pověřeného zaměstnance dopravce, který část 
dopravy provádí, kdykoliv během přepravy nebo při pobytu v prostoru železniční stanice 
označeném jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem a to opakovaně. Je-li 
jízdenka nebo průkaz na slevu v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Pokud 
tomu tak není, je cestující povinen doklad z pouzdra vyjmout. 

 
2. Platným jízdním dokladem VYDIS je : 

a) Předplatní jízdenka VYDIS jednodenní v odpovídající ceně a druhu se zapsaným 
datem platnosti  

b) Časová jízdenka VYDIS sedmidenní a třicetidenní v odpovídající ceně, druhu a 
datu použití 

3. Jízdní doklad je platný, jsou-li při jeho použití splněny podmínky uvedené v SPP VYDIS 
a Tarifu VYDIS. 

4. Platnost jízdenek VYDIS  
a) Předplatní jízdenka VYDIS jednodenní platí v den na ní zapsaný, do 24.00 hodin. 

V době své platnosti opravňuje k libovolným jízdám v zónách, pro které byla 
zakoupena a v přilehlých traťových úsecích.  

b) Časová jízdenka VYDIS sedmidenní a třicetidenní platí v období na ní uvedeném, 
do 24.00 hodin posledního dne období, které je na ní vyznačeno. V době své 
platnosti opravňuje k libovolným jízdám v zónách, pro které byla zakoupena a v 
přilehlých traťových úsecích. 

5. Předplatní jízdenka VYDIS nebo Časová jízdenka VYDIS, kterou lze podle Tarifu VYDIS 
použít jen ve spojení s dokladem (průkazem, bezkontaktní čipovou kartou), na jehož 
základě byla vydána, příp. je stanovena povinnost jeho předkládání při kontrole jízdních 
dokladů, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.  

6. Za neplatný jízdní doklad VYDIS se považuje, pokud obsahuje některou z níže 
uvedených závad: 

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, 
Tarifem VYDIS nebo SPP VYDIS, 



 

 

b) doklad, na kterém nejsou vyplněny všechny předepsané údaje, 
c) byl-li vydán na základě nesprávných údajů, 
d) chybí-li na něm fotografie (je-li předepsána), byla-li vyměněna nebo neodpovídá 

současné podobě držitele, 
e) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu 

správnosti jeho použití, 
f) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
g) je použit neoprávněnou osobou, 
h) uplynula doba jeho platnosti, 
i) není originálem, 
j) nebyl k jízdence se slevou předložen platný průkaz, 
k) byla z dokladu neoprávněně oddělena jeho část, 

 

Neplatné doklady pověřený zaměstnanec dopravce neuzná a cestující zaplatí (doplatí) 
jízdné, na které prokáže nárok. 

Neplatné doklady je pověřený zaměstnanec dopravce oprávněn odebrat podle smluvních 
přepravních podmínek a tarifu dopravce, jehož dopravní prostředek cestující použil. 

7. Za poškozené, znečištěné nebo neoprávněně měněné a upravované jízdní doklady se 
náhrada neposkytuje. Rovněž se neposkytuje náhrada za jízdní doklady ztracené nebo 
odcizené. Duplikáty jízdních dokladů se nevydávají. 

 
IV. Placení jízdného a přirážek 

 
1. Druhy jízdních dokladů VYDIS, ceny jízdného a tarifní podmínky VYDIS, jsou stanoveny 
Tarifem VYDIS. 

2. Cestující je povinen mít jízdenku pro zamýšlenou přepravu před nástupem do vozidla.  

3. Nepředloží-li cestující při kontrole jízdních dokladů platný jízdní doklad VYDIS, je 
odbaven podle smluvních přepravních podmínek a tarifu toho dopravce, jehož dopravní 
prostředek použil a je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému dle tarifu a smluvních 
přepravních podmínek tohoto dopravce. V případě nezaplacení na místě  je cestující 
povinen prokázat své osobní údaje pro vymáhání dlužné částky. 

K dodatečnému předložení jízdního dokladu VYDIS se nepřihlíží. 
 

V. Přeprava ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat 
 
1. Přeprava ručních zavazadel a spoluzavazadel a živých zvířat se provádí podle 
smluvních přepravních podmínek a tarifů jednotlivých dopravců zúčastněných ve VYDIS. 
 
 

VI. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
a přeprava osob na vozíku pro invalidy 

 
1. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku 
pro invalidy se provádí podle smluvních přepravních podmínek a tarifů jednotlivých 
dopravců zapojených ve VYDIS. 



 

 

 
VII. Vztahy mezi dopravci zapojenými ve VYDIS a cestujícími 

 
1. Mimo povinností dopravců stanovených smluvními přepravními podmínkami 
jednotlivých dopravců, které vstupují v účinnost v částech přeprav, které jednotliví dopravci 
zajišťují, platí společné povinnosti dopravců zapojených ve VYDIS: 

a) podávat informace o Tarifu VYDIS a Smluvních přepravních podmínkách VYDIS na 
místech určených pro styk s veřejností 

 
2. Povinnosti cestujících: 

a) dodržovat přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky VYDIS a Tarif VYDIS, 
b) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif toho dopravce, který 

příslušnou část přepravy zabezpečuje 
c) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad VYDIS, případně průkaz na 

slevu k použité jízdence a na výzvu je předat ke kontrole pověřenému zaměstnanci 
dopravce provádějícího přepravu  

d) zaplatit přirážku za nedodržování smluvních přepravních podmínek dopravce, který 
příslušnou část přepravy zabezpečuje  

e) prokázat se pověřenému zaměstnanci dopravce osobními údaji k sepsání potvrzení 
o pohledávce dopravce vůči cestujícímu z důvodu nezaplacení přirážky za porušení 
přepravních podmínek 

 
VIII. Přepravní kontrola 

 
1. Zaměstnancem oprávněným ke kontrole jízdních dokladů a zaměstnancem oprávněným 
dávat cestujícím pokyny a příkazy jsou zaměstnanci dopravce zajišťujícího příslušnou část 
přepravy. Oprávněnost zaměstnanců je specifikována smluvními přepravními podmínkami 
jednotlivých dopravců.  

 

IX. Návratky jízdních dokladů VYDIS 
 
1. Návratky ze zcela nevyužitých jízdních dokladů VYDIS musí být uplatněny u dopravce, 
který jízdní doklad vydal: 

a) do posledního dne období, kdy bylo možno použít předem zakoupenou Předplatní 
jízdenku VYDIS jednodenní  

b) nejpozději v první den platnosti u Časových jízdenek VYDIS sedmidenních a 
třicetidenních 

Dopravce vrátí cestujícímu plně nevyužité jízdné VYDIS snížené o srážku. Výše srážky při 
vrácení dokladu VYDIS činí 10 % z ceny zaplaceného dokladu VYDIS, minimálně 35 Kč. 

2. Návratky částečně využitých jízdních dokladů VYDIS se neprovádějí. 

3. Návratky z jízdních dokladů VYDIS zcela nebo částečně nevyužitých z příčin na straně 
dopravců zapojených ve VYDIS se neprovádějí. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

 



 

 

1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a 
živých zvířat ve VYDIS od 1. 1. 2002. Jejich účinnost se zapracovanými změnami je od 
1. 4. 2012.   

2. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek VYDIS a Tarifu VYDIS je k dispozici: 
− v sídle DPmHK a.s., a v prodejních a informačních střediskách. 
− na pracovišti dopravce v Dopravním podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141, 
Pardubice a v prodejních a informačních střediskách. 
− v ČD centru železniční stanice Hradec Králové hl.n. a  v osobních pokladnách 
železniční stanice Pardubice hl.n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účinnost od 1. 9. 2018 


