
 

Okolnosti zavedení opatření k zajištění nepřenositelnosti časových jízdenek 

pro přepravu na lanových drahách 

 

Výtah z opatření, která fakticky zajistí nepřenositelnost časových jízdenek:   

- Provozovatel přijme příslušná provozně – technická opatření k zajištění nepřenositelnosti 
časových jízdenek ve svém areálu.  To znamená, že instaluje na svém přepravním zařízení 
technické prostředky umožňující vydávání časových jízdenek s individuálním číselným kódem 
a splňujících zároveň požadavky ustanovení § 5 odst. 2 Vyhlášky a dále instaluje na svém 
přepravním zařízení technické prostředky umožňující pořízení fotografie osoby, která jako 
první užila časovou jízdenku ve vymezeném přepravním prostoru. 

- Kupující zakoupí od provozovatele časovou jízdenku a to bez jakýchkoli dalších 
administrativních úkonů; takto zakoupená časová jízdenka je přenositelná.  

- Jakmile bude časová jízdenka poprvé použita ve vymezeném přepravním prostoru, tj. kupující 
či jakákoli jiná osoba ji poprvé použije při průchodu turniketem, dojde nainstalovaným 
technickým zařízením provozovatele k pořízení fotografie obličeje (hlavy) této osoby a takto 
pořízená fotografie bude elektronicky přiřazena k individuálnímu číselnému kódu příslušné 
použité časové jízdenky. 

- Osoba, která takto poprvé použije příslušnou jízdenku v určeném prostoru přepravního 
zařízení, uzavře s provozovatelem smlouvu o přepravě a je nadále jediná oprávněná z práv a 
povinností držitele příslušné jízdenky, tj. tato jízdenka se stává okamžikem jejího prvního užití 
v turniketu nepřenositelnou. 

- V případě, že obsluha přepravního zařízení zaznamená pokus o použití příslušné časové 
jízdenky osobou, která zjevně není osobou, jejíž podobizna je v systému k příslušné jízdence 
již přiřazena, tzn. osobou odlišnou od držitele jízdenky, bude se jednat o neoprávněné 
nakládání s jízdním dokladem a obsluha přepravního zařízení (tedy provozovatel) bude 
oprávněna jízdenku bez dalšího nevratně zablokovat/zneplatnit, čímž zároveň dojde 
k odstoupení provozovatele od přepravní smlouvy. 

- Provozovatel označí na svém/u svého přepravního zařízení tzv. vymezený přepravní prostor. 

- Provozovatel přijme veškerá opatření nezbytná k ochraně shromážděných osobních údajů 
cestujících. 

- Provozovatel zajistí zařazení odpovídajících ustanovení do svých všeobecných obchodních 
podmínek (provozního řádu, smluvních přepravních podmínek) a zajistí jejich zveřejnění. 

 


