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ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH PŘI
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Ve vyhlášených případech platí pro odbavení cestujících bez platné jízdenky v autobusech náhradní
dopravy (NAD) dále uvedené podmínky, které jsou odchylné od standardních podmínek vyhlášených
v SPPO.
1. Pokud není prováděno odbavení a kontrola jízdních dokladů před nástupem do autobusu NAD (viz
dále), nastupují cestující do autobusu NAD vždy předními dveřmi. V takovém případě předkládají své
jízdní doklady řidiči autobusu NAD ke kontrole dle čl. 13 SPPO.
2. Cestující bez platné jízdenky bude odbaven řidičem NAD při nástupu do autobusu dle ceníku
jízdného NAD, zveřejněném v tarifu TR 10.
2. 1. Řidič autobusu NAD vydá cestujícímu bez platného jízdního dokladu jízdenku platnou
v daném spoji do doby vystoupení z autobusu.
2. 2. Jízdenka vydaná řidičem autobusu NAD i z jeho vlastního výdejního zařízení splňuje
náležitosti jízdního dokladu ČD a zjednodušeného daňového dokladu
2. 3. Jízdenky NAD nelze zakoupit v předprodeji.
3. Při přestupu do návazného vlaku vystaví průvodčí cestujícímu standardní jízdenku ČD dle tarifu TR
10 nebo akčních nabídek zveřejněných v PTV a to podle zásad doplatku při jízdě za původní cílovou
stanici dle tarifu TR 10, čl. 32 (cenu zaplacenou dle ceníku jízdného NAD odečte).
4. Ve vyhlášených případech mohou provádět pověření zaměstnanci ČD standardní odbavení
cestujících před nástupem do autobusu NAD, během jízdy autobusu NAD nebo při výstupu z
autobusu NAD. Odbavení cestujících při výstupu z autobusu NAD je možné pouze na základě
potvrzení o nástupu do NAD, kterou cestující obdrží bezplatně ve své nástupní stanici od řidiče
autobusu NAD.
4. 1. Pokud cestující nepředloží potvrzení o nástupu do autobusu NAD, bude při výstupu odbaven
jízdenkou z výchozí stanice autobusu NAD s přirážkou k jízdnému dle SPPO.
5. O zahájení odbavování podle této přílohy jsou cestující informováni při zavedení NAD a na
vývěskách v dotčených stanicích
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