
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY – Dodatek k SPP IDOL pro linky MHD ČESKÁ LÍPA dopravce BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. 

Tento dodatek je nedílnou součástí smluvních přepravních podmínek IDOL. Náležitosti, které nejsou uvedené v 
dodatku, se řídí smluvními přepravními podmínkami IDOL a přepravním řádem. 

Článek 1 Výklad pojmů 

1. SPP IDOL – Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje jsou vydány na 
základě dohody objednatelů hromadné dopravy osob v Libereckém kraji, dopravců a koordinátora Integrovaného 
dopravního systému Libereckého kraje 

2. Tarif MHD Česká Lípa stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí, platnost jízdních dokladů včetně 
způsobu jejich použití v městské hromadné dopravě Česká Lípa a je vyhlášený městem Česká Lípa. 

3. Pověřená osoba je řidič vozidla, zaměstnanec dopravce ve stejnokroji, a dále osoba vybavená kontrolním 
průkazem, či kontrolním odznakem koordinátora nebo dopravce, nebo pověřený zaměstnanec dopravce. 

4. Ručním zavazadlem jsou věci, označené za ruční zavazadlo v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Vyhlášky č. 
175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a stanovené ve Smluvních přepravních 
podmínkách IDOL. Přeprava ručního zavazadla není zpoplatněna. 

5. Spoluzavazadlo je zavazadlo, které překračuje rozměry ručního zavazadla nebo neodpovídá definici ručního 
zavazadla a vyžaduje umístění na zvlášť určeném místě dopravcem. Cestující je povinen jej na takovém místě 
přepravovat. Dopravce určil v autobusech MHD Česká Lípa toto místo v prostoru pro stání cestujících, a to co nejblíže 
cestujícího tak, aby spoluzavazadlo nebránilo cestujícím v nástupu do autobusu a výstupu z autobusu, při tom je 
povinen řídit se pokyny řidiče především s ohledem na zajištění bezpečnosti přepravy. Přeprava spoluzavazadla je 
zpoplatněna. 

Článek 2 Jízdní doklady 

Jízdním dokladem je: 

a) elektronická jízdenka nebo časový kupon nahrané na čipové kartě nebo v aplikaci Idolka, 

b) papírová jízdenka, 

c) papírová jízdenka Euro Nisa Ticket, 

d) doklad opravňující cestujícího ke slevě na jízdném nebo k bezplatné přepravě dle zvláštního právního předpisu 
nebo tarifu 

Čl. 3 Nástup a výstup cestujících 

1. Cestující s dětským kočárkem, s jízdním kolem nebo jiným nadrozměrným zavazadlem, dítě v kočárku, cestující na 
vozíku pro invalidy a obsluha invalidního vozíku nastupují do vozidla k tomu označenými dveřmi. Ostatní cestující 
nastupují do vozidla předními dveřmi. 

2. Cestující vystupují z vozidla prostředními a zadními dveřmi. 

Článek 4 Odbavování cestujících 

1. Cestující je povinen si před nástupem do vozidla připravit čipovou kartu, platební kartu nebo přiměřenou hotovost 
k nákupu jízdenky u řidiče. 

2. Po nástupu do vozidla cestující provede odbavení na odbavovacím zařízení nebo si zakoupí jízdenku u řidiče. 

3. Cestující prokazuje oprávnění k bezplatné přepravě dokladem opravňujícím k bezplatné přepravě. Tento doklad 
po nástupu předloží řidiči nebo pověřené osobě k nahlédnutí. Jde-li o osobu na invalidním vozíku nebo o dětský 
kočárek s dítětem a jeden doprovod, nárok se neprokazuje. 

4. Cestující je povinen po dobu přepravy mít u sebe jízdní doklad pro případné předložení ke kontrole pověřené 
osobě. 

5. Cestující není povinen předkládat ke kontrole příjmový doklad ani evidenční doklad, kromě případu prokázání 
platnosti přepravy v souladu se článkem 9 odstavce 1 písmena b. 

Článek 5 Odpovědnost za volbu jízdného 

1. Cestující odpovídá za: 

a) správnost volby jízdného pro sebe, spolucestující dítě do 6 let a zavazadlo, a to jak při odbavení z elektronické 
peněženky čipové karty, tak při nákupu jízdenky u řidiče, 

b) platnost jízdního dokladu a dokladů opravňujících ke slevám z jízdného nebo bezplatné přepravě. 

2. Řidič je oprávněn při nástupu cestujícího kontrolovat volbu výše jízdného cestujícího, platnost jízdního dokladu, 
nároku na přepravu, druh a počet spoluzavazadel cestujícího a vyzvat cestujícího k správnému odbavení. 

3. Platnost jízdních dokladů nebo nároku na přepravu během přepravy kontroluje pověřená osoba vybavená 
zařízením pro kontrolu čipových karet, kontrolním průkazem, či kontrolním odznakem koordinátora nebo dopravce. 

Článek 6 Přeprava dětských kočárků a invalidních vozíků 

1. Cestující může nastoupit s dětským kočárkem nebo invalidním vozíkem do vozidla pouze k tomu určenými dveřmi 
a se souhlasem řidiče. Výstup z vozidla oznámí cestující řidiči použitím oznamovacího tlačítka. 

2. Cestující může uhradit jízdné až po nastoupení s kočárkem nebo invalidním vozíkem do vozidla, není-li dle tarifu 
od jízdného osvobozen. 

3. Ve vozidle smí být přepravovány dětské kočárky a invalidní vozíky v počtu dle technického provedení vozidla a 
předpokládané obsazenosti spoje, vždy však nejméně jeden dětský kočárek nebo jeden invalidní vozík. 

Článek 7 Přeprava jízdních kol 

Jízdní kolo lze přepravovat v mimořádných případech jen se souhlasem řidiče a dle instrukcí řidiče. Za jízdní kolo se 
platí přepravné dle tarifu MHD Česká Lípa, případně dle tarifu IDOL. 

Článek 8 Přeprava cestujících zdarma 

1. Není-li v tarifu IDOL a MHD Česká Lípa stanoveno jinak, jsou zdarma v MHD Česká Lípa přepravovány tyto osoby: 

a) dítě do 6 let – dokud nedosáhne věku 6 let, 

b) držitel průkazky ZTP a držitel průkazky ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, 

c) osoba s invaliditou III. stupně, 

d) osoba od 70 let prostřednictvím platné osobní karty OPUSCARD, která má nahrané platné roční jízdné zdarma v 
MHD Česká Lípa, 

e) strážník Městské policie Česká Lípa v uniformě, 

f) dětský kočárek s dítětem a jedna doprovodná osoba – je přepravována zdarma bez jízdního dokladu a z důvodu 
bezpečnosti není povinna si vyzvednout u řidiče evidenční doklad, aby se nemusela vzdalovat od kočárku s dítětem. 

2. Zdarma není přepravována osoba, která nese dítě v šátku, krosně, nosítku nebo v jiném přenosném zařízení, pokud 
nemá jinou slevu. Tato osoba je povinna nastoupit předními dveřmi a je povinna zaplatit za sebe jízdné. 

Článek 9 Řešení sporů při nesrovnalostech během odbavování 

1. Cestující, který je jinak povinen zaplatit jízdné, je oprávněn k bezplatné přepravě, jestliže: 

a) z důvodu poruchy odbavovacího zařízení a není možné provést odbavení z čipové karty nebo vydat jízdní doklad 
cestujícímu bez čipové karty; nebo 

b) odbavovací zařízení nemůže načíst čipovou kartu s nahraným časovým jízdným a cestující se prokáže řidiči nebo 
pověřené osobě příjmovým dokladem, který prokazuje, že na čipovou kartu bylo nahráno časové jízdné pro 
odpovídající období. Pokud je na příjmovém dokladu záznam pověřené osoby dopravce o odbavení bez čipové karty, 
je odbavení dle tohoto bodu možné nejvýše do doby, než uplynou tři pracovní dny od data provedení záznamu (viz 
Smluvní přepravní podmínky IDOL čl. 13.2.) 

2. V ostatních případech mimo výše jmenované je cestující povinen zakoupit si jízdenku za hotové u řidiče. Neučiní-
li tak, nemá nárok na přepravu a musí vozidlo neprodleně opustit. 


