
 
 

 

Kompletní ceník BUS-STOP Český Krumlov od 1. 6. 2019 
 

cena za 1 vjezd včetně DPH 

On-line rezervace – jednodenní návštěvníci 625 Kč / 25 EUR 

On-line rezervace – turisté s přenocováním* 375 Kč / 15 EUR 

Školní zájezdy - střední školy (po předchozí žádosti)** 375 Kč / 15 EUR 

Školní zájezdy - mateřské a základní školy (po předchozí 

žádosti)*** 
0 Kč / 0 EUR 

*Pro uplatnění tarifu pro turisty s přenocováním je nutné v průběhu provádění rezervace 

časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd hostů v on-line systému na 

www.busparking.cz/online zadat slevový kód. Slevové kódy obdrží cestovní kancelář od 

provozovatele ubytovacího zařízení, ve kterém turisté nocují. O slevové kódy žádá 

provozovatel ubytovacího zařízení nejpozději 14 dní před plánovaným příjezdem hostů na 

adrese busstop@ckrumlov.info.  

**Pro uplatnění speciálního tarifu pro střední školy je nutné v průběhu provádění rezervace 

časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd žáků v on-line systému na 
www.busparking.cz/online zadat slevový kód. Slevové kódy obdrží škola na základě předem 

zaslané oficiální žádosti podepsané vedením školy a potvrzující, že se jedná o oficiální školní 

akci. Tuto žádost je nutné zaslat na e-mail busstop@ckrumlov.info s minimálním předstihem 

14 dní před plánovaným příjezdem. Rezervaci v on-line systému může provést dopravce, 

cestovní kancelář či přímo škola. 

*** Speciální nulový tarif pro mateřské a základní školy platí pro děti do 15 let, tj. vztahuje se 

na mateřské a základní školy a víceletá gymnázia. Rezervaci vjezdu na BUS-STOP za speciální 

nulový tarif pro mateřské a základní školy je však nutné provést v on-line rezervačním 

systému na www.busparking.cz/online. Rezervaci může provést dopravce, cestovní kancelář či 

přímo škola. V průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd 

dětí je potřeba vložit slevový kód. Slevové kódy obdrží škola na základě předem zaslané 

oficiální žádosti podepsané vedením školy a potvrzující, že se jedná o oficiální školní akci. 

Tuto žádost je nutné zaslat na e-mail busstop@ckrumlov.info s minimálním předstihem 14 dní 

před plánovaným příjezdem. 

Zvýšený poplatek za vjezd bez předchozí on-line rezervace 

(max. povolená doba stání 10 min.) 
2.000 Kč / 80 EUR 

http://data.ckrumlov.cz/files/8713-zadost-o-poskytnuti-slevy-ss.pdf
http://data.ckrumlov.cz/files/8712-zadost-o-poskytnuti-slevy-ms-zs.pdf
https://busstop.busparking.cz/
file:///C:/Users/eva/Desktop/BUS%20STOP/Ceník/busstop@ckrumlov.info
https://busstop.busparking.cz/
http://data.ckrumlov.cz/files/8698-bus-stop-zadost-o-poskytnuti-slevy-pro-skoly.pdf
file:///C:/Users/eva/Desktop/BUS%20STOP/Ceník/busstop@ckrumlov.info
https://busstop.busparking.cz/
http://data.ckrumlov.cz/files/8698-bus-stop-zadost-o-poskytnuti-slevy-pro-skoly.pdf
file:///C:/Users/eva/Desktop/BUS%20STOP/Ceník/busstop@ckrumlov.info


 
 

Dodatečný poplatek v případě překročení objednaného časového 

slotu (max. 60 min.) či příjezdu předčasně (max. 10 min.)  
250 Kč / 10 EUR 

Dodatečný poplatek v případě překročení objednaného časového 

slotu (více než 60 min.) či v případě příjezdu předčasně (více 

než 10 min.) 

1.250 Kč / 50 EUR 

 

Ceník platný od: 24. 5. 2019 


