
 
 
 

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. ledna 2023 

 
 

LOKALITA CENOVÁ KATEGORIE 

AN PRAHA FLORENC 

linková osobní doprava 
kyvadlová doprava 

příležitostná doprava 

vnitrostátní mezinárodní 

jeden spoj příslušné cenové kategorie dle platného jízdního řádu 

330 Kč 770 Kč posilový spoj, spoj mimo jízdní řád 

jeden vjezd vozidlem příležitostné nebo kyvadlové dopravy 

nerealizovaný spoj linkové osobní dopravy - čl. X odst. 3 písm. a) DPŘ 
 - cena uvedena za jeden nerealizovaný spoj příslušné cenové kategorie dle 
platného jízdního řádu  

330 Kč 770 Kč 

   
manipulační poplatek za složení kauce platební kartou na dispečinku AN 
Florenc 

150 Kč 

poplatek za zahraniční platbu dle bankovních poplatků 

   
ČIPOVÉ KARTY   

vystavení autobusové karty nad stanovený limit 100 Kč 

vystavení servisní karty 100 Kč 

vystavení nové autobusové /servisní karty při ztrátě nebo poškození 100 Kč 

deaktivace karty (autobusové, servisní), ztráta  500 Kč 

pokuta za zneužití čipové karty - čl. X odst. 3 písm. b) DPŘ                     5 000 Kč 

   

ODSTAVENÍ VOZIDLA, JINÁ PORUŠENÍ DPŘ   

Odstavení vozidla nad časový limit - čl. X odst. 3 písm. c) DPŘ     

 - za každých započatých 15 minut, max. 12 hodin 150 Kč 

 - od 13 do 24 hodin za 12 hodin 400 Kč 

 - od 25 do 48 hodin za 12 hodin 400 Kč 

Porušení DPŘ uvedená v čl. X odst. 3 písm. e) - j) DPŘ                      5 000 Kč 

   

Pokuta za neoprávněný vjezd do areálu AN Praha Florenc - čl. X odst. 3 písm. 
d) DPŘ 

500 Kč 

   

Společnost je oprávněna přiznat individuální slevu z ceny užití autobusových stání na AN Praha Florenc 
pro kategorii příležitostné dopravy.  

 



 
 
 
 
 

LOKALITA CENOVÁ KATEGORIE 

AS PRAHA HOLEŠOVICE 

linková osobní doprava 
kyvadlová doprava 

příležitostná doprava 

vnitrostátní mezinárodní 

jeden spoj příslušné cenové kategorie dle platného jízdního řádu 

110 Kč 770 Kč posilový spoj, spoj mimo jízdní řád 

jeden vjezd vozidlem příležitostné nebo kyvadlové dopravy 

 
  

Množstevní sleva z ceny užití stání na AS Praha Holešovice pro potřeby vnitrostátní dopravy 

  Sleva Cena za vjezd 

501 - 1000 spojů / kalendářní měsíc 10% 99 Kč 

1001 - více spojů / kalendářní měsíc 20% 88 Kč 

   

Sleva z ceny užití stání na AS Praha Holešovice pro potřeby mezinárodní dopravy: 

Společnost je oprávněna dle svého uvážení rozhodnout o přiznání individuální slevy z ceny užití stání na AS Praha 
Holešovice pro potřeby veřejné mezinárodní dopravy.  

 
Doprava ve veřejném závazku 

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

 
 
Platební podmínky 

Neuhrazené pohledávky mohou být hrazeny zápočtem z kauce složené Dopravcem na účet Společnosti. 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                       

 


