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Vysvětlení pojmů pro účely těchto SPP 

RJÚK RegioJet ÚK a.s. 

Dopravce RJ nebo jiná osoba, jíž RJ pověřil výkonem práv a povinnosti ze smlouvy o 
přepravě uzavřené s cestujícím 

SPP Smluvní přepravní podmínky a jiné obchodní podmínky společnosti RegioJet 
ÚK a.s. 

SJT Systém jednotného tarifu One Ticket. Přeprava se řídí zvláštními tarifními 
podmínkami vydanými společností Cendis s.p. 

Obsazená stanice Stanice, ve které je otevřena výdejna jízdenek RJ, pokud není považována za 
neobsazenou stanici. 

Manipulační přirážka Přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující nevyužil 
možnost zakoupení jízdenky, doplatku nebo příplatku v obsazené stanici, 
vyjadřující oprávněné vícenáklady R J  spojené s odbavením cestujícího. 

Ve vlacích RegioJet ÚK a.s. v Ústeckém kraji platí Tarif a Smluvní přepravní podmínky Dopravy 

Ústeckého kraje. 

Ve vlacích Regiojet ÚK a.s. platí i SJT Smluvní přepravní podmínky, které vydává Cendis s.p. 

Mimo tyto dokumenty si dopravce Regiojet ÚK a.s. vyhrazuje právo na doplnění dalších bodů (viz. 

níže) do Smluvních přepravních podmínek mimo Smluvní přepravní podmínky vydané Ústeckým 

krajem. 

Článek I, Rozsah platnosti 

1. Tyto smluvní přepravní podmínky a jiné obchodní podmínky (dále jen „SPP“) byly schváleny
představenstvem společnosti dne 15. 03. 2022. Vyhlásil je dopravce RegioJet ÚK a.s. (dále jen
„RJÚK“) v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a
silniční dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, § 36, písmene a) zákona
č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.
175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a dle určených
podmínek, stanovených platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR.

2. Smluvní přepravní podmínky jsou účinné od 15. 03. 2022.
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Článek II, Jízdní doklad a jeho náležitosti 

1.1. Pokud cestující nastoupí do vlaku a nemá u sebe jízdenku a dostatečnou hotovost, nebo 
jízdenku nemůže uhradit bezhotovostně na spojích, kde jsou přijímány úhrady platební 
kartou, je mu vypsána palubním personálem Hlášenka do následující stanice a z přepravy 
bude vyloučen v nejbližší stanici. Hlášenka odpovídá hodnotě neuhrazeného jízdného 
navýšeného o manipulační přirážku ve výši 500 Kč za vystavení jízdenky ve vlaku v obsazené 
stanici. Administrativní přirážka bude odečtena, pokud cestující zaplatí na místě nebo na 
kterémkoliv prodejním místě RJ ÚK do pěti dní od absolvování cesty. Pokud není Hlášenka 
do pěti dnů uhrazena, bude přistoupeno k právnímu vymáhání pohledávky, uvedené na 
Hlášence.  

 

 

Tyto SPP jsou platné ode dne 15. 03. 2022 a jsou účinné do okamžiku vydání a zveřejnění 
nových SPP. 
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