ČSAD Praha holding a.s.
Pod Výtopnou 13/10
186 00 Praha 8 – Karlín
Zapsal MS v Praze oddíl B, vložka 6297

CENÍK
smluvních cen za užívání prostor autobusových stání platný od

1. 12. 2016
LOKALITA
AN Praha Florenc
jeden spoj příslušné cenové kategorie
dle platného jízdního řádu
posila, spoj mimo jízdní řád, apod.
hotovostní přirážka za platbu na dispečinku
vjezdu
nerealizované spoje oproti platnému jízdnímu
řádu,
(s výjimkou spojů dle odst. 5 čl. V. Obecných
podmínek)
- Cena uvedena za jeden nerealizovaný
spoj příslušné cenové kategorie dle
platného jízdního řádu
LOKALITA
AS Holešovice
jeden spoj příslušné cenové kategorie
dle platného jízdního řádu

CENOVÁ KATEGORIE
linková osobní doprava
příležitostná doprava
vnitrostátní
mezinárodní
vnitrostátní mezinárodní
295 Kč
295 Kč

695 Kč
695 Kč

295 Kč

695 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

295 Kč

695 Kč
CENOVÁ KATEGORIE
linková osobní doprava
příležitostná doprava
vnitrostátní
mezinárodní
vnitrostátní mezinárodní
110 Kč

695 Kč

LOKALITA
AN Florenc, AS Holešovice
povolení k vjezdu osobním nebo dodávkovým
vozidlem
a užití určeného místa, v termínu sjednaném
se
Společností, na stanovenou dobu

110 Kč

695 Kč

CENOVÁ KATEGORIE
přeprava, převzetí
autobusových zásilek

vlastní organizace
cestujících

695 Kč

695 Kč

SMLUVNÍ POKUTY a ostatní ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY dle Obecných podmínek
Pokuta dle odst. 1 čl. V. Obecných podmínek
5 000 Kč
pokuta dle odst. 2 a odst. 5 čl. V. Obecných
podmínek
1 000 Kč
pokuta dle odst. 3. čl. V. Obecných podmínek
2 000 Kč
pokuta dle odst. 4. čl. V. Obecných podmínek
5 000 Kč
poplatek dle odst. 6b) čl. VII. Obecných
podmínek
1 000 Kč
poplatek dle odst. 6c) čl. VII. Obecných
podmínek
3 000 Kč
linková osobní doprava
vnitrostátní
mezinárodní
pokuta dle odst. 5 čl. V. Obecných podmínek
300 Kč
700 Kč
ČIPOVÉ KARTY
vystavení autobusové karty nad stanovený
limit
vystavení servisní karty
vystavení nové autobusové / servisní karty při
ztrátě nebo poškození
deaktivace karty (autobusové, servisní), ztráta
pokuta za zneužití servisní karty

200 Kč
200 Kč
200 Kč
500 Kč
5 000 Kč

ODSTAVENÍ VOZIDLA, POKUTY DLE DPŘ
Odstavení vozidla nad časový limit uvedený v příslušných ustanoveních DPŘ
- za každých započatých 15 minut
Odstavení vozidla nad časový limit v prostorách dolního nádraží
- za každých započatých 15 minut
Každé porušení ustanovení článku V. DPŘ
Každé porušení ustanovení článku VI. DPŘ

200 Kč
150 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

SLEVY
1. společnost může Dopravci nebo jinému provozovateli přiznat slevu až do výše 100 % na jednorázové
povolení k vjezdu do prostor odjezdových a příjezdových stání jedním osobním nebo dodávkovým vozidlem
při zajišťování odbavení cestujících při zajištění stejného odjezdu 3 a více autobusy mezinárodní dopravy.
Podmínkou je dohodnutí termínu, místa a doby, kdy bude takový vjezd požadován.
2. Společnost je oprávněna přiznat Dopravci individuální slevu z ceny užití stání na AS Holešovice pro
potřeby veřejné mezinárodní dopravy. O přiznání slevy, jejích podmínkách a výši rozhoduje ředitel
Společnosti.
3. Společnost je oprávněna přiznat Dopravci individuální slevu z ceny užití stání pro mezinárodní spoje se
souhlasem Společnosti výjimečně realizované mimo otevírací dobu nádraží. O přiznání slevy, jejích
podmínkách a výši rozhoduje ředitel Společnosti.
4. Společnost je oprávněna přiznat individuální slevu pro příležitostnou osobní dopravu na území ČR / za
hranice ČR. O přiznání slevy, její výši a podmínkách rozhoduje ředitel Společnosti
Množstevní sleva z ceny užití stání na AS Holešovice pro potřeby vnitrostátní dopravy
Sleva
Cena za vjezd
501 - 1000 spojů / měsíc
10%
99 Kč
1001 - více spojů / měsíc
20%
88 Kč

Cena za užití autobusových stání na AS Holešovice pro potřeby dopravy ve veřejném závazku je
stanovena individuálně na základě písemné dohody Společnosti s Dopravcem.

PŘIRÁŽKY
Společnost je oprávněna uplatnit následující přirážky:
1.

hotovostní přirážka 250,- Kč v případě mimořádného umožnění vjezdu bez složené zálohy v dostatečné
výši na účtu Společnosti a bez možnosti hotovostní úhrady vjezdu na dispečinku AN Florenc.

Ostatní přirážky jsou stanoveny Obecnými podmínkami a Dopravně provozním řádem.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.

Veškeré neuhrazené pohledávky jsou přednostně hrazeny ze složené zálohy na účet Společnosti.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě platby ze zahraničí je společnost oprávněna účtovat Dopravci administrativní poplatek za
zahraniční platbu ve výši odpovídající strženému poplatku na účtu společnosti za příslušnou platbu.

V Praze dne 30.11.2016

Ing. Pavel Vráblík
generální ředitel společnosti
ČSAD Praha holding a.s.

