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SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY  

SENIOR DOPRAVY OBCE VĚCOV 
 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob a zavazadel ve vozidlech SENIOR 

DOPRAVY OBCE VĚCOV a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost 

provozovatele, řidiče a práva a povinnosti cestujícího 

1.2. Provozovatel a cestující si může dohodnout dodatečné podmínky přepravy. Tyto podmínky jsou 

nadřazené Smluvním přepravním podmínkám, pokud jsou dohodnuty písemně a podepsány 

oběma stranami. Za ústně dohodnuté podmínky nenese provozovatel žádné právní důsledky 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE/ŘIDIČE A CESTUJÍCÍHO 

2.1. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE/ŘIDIČE 

2.1.1. Provozovatel/řidič  se zavazuje přepravit osobu z nástupního do cílového místa podle 

předem daných požadavků dle aktuálního ceníku a Smluvních přepravních podmínek, 

zajistí cestujícímu bezpečnou přepravu a bude se snažit uskutečnit přepravu co nejrychleji. 

Dále se zavazuje chovat se k cestujícímu dle pravidel společenského chování a svého 

nejlepšího přesvědčení 

2.1.2. Provozovatel/řidič je povinen udržovat ve vozidle čistotu a pořádek 

2.1.3. Řidič je oprávněn dávat cestujícímu pokyny a příkazy, aby zajistil plynulost a bezpečnost 

dopravy 

2.1.4. Řidič je oprávněn vyloučit z přepravy osobu, která i přes upozornění nedodržuje Smluvní 

přepravní podmínky nebo pokyny řidiče, nebo která vozidlo poškozuje či znečišťuje, nebo 

nevhodným chováním ruší řidiče 

2.1.5. Řidič je oprávněn odmítnout přepravu osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, 

agresivní osoby a osoby, které jsou na obtíž kvůli znečištěnému oděvu či obuvi nebo díky 

celkové zanedbanosti 

2.1.6. Provozovatel nebo řidič může přepravu zrušit z bezpečnostních nebo technických 

důvodů. Může také jízdu zrušit, ukončit, odložit nebo opozdit, pokud není možné jízdu 

provést z důvodů, které provozovatel/řidič nemůže ovlivnit. Tyto důvody zahrnují i zásah 

vyšší moci, meteorologické podmínky, stávky, karantény a jejich následky 

2.1.7. Provozovatel/řidič nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody způsobené 

z jakéhokoliv důvodu, zejména technických příčin, za škody způsobené třetími stranami, 

dále nenese odpovědnost za škody a nesplnění dohodnutých podmínek zapříčiněné zásahem 

vyšší moci (dopravní nehoda, dopravní zácpa, dopravní omezení, povodně, meteorologické 

podmínky, nařízení úřadů a další okolnosti, na které provozovatel/řidič nemohl mít vliv), 

nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci 

2.1.8. Provozovatel/řidič nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu věcí či zboží, které                    

je křehké, podléhá rychlé zkáze, dále jedná-li se o klenoty, drahé kovy, peníze, ceniny, 

cenné papíry, obchodní dokumenty, léky, klíče, bankovní karty, mobilní telefony, osobní                

a cestovní doklady a jiné předměty, které měl cestující u sebe 

 

2.2. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÍCÍHO  

2.2.1. Cestující je povinen dodržovat smluvní přepravní podmínky dle zákona č. 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích, § 9. odst. 1a je cestující povinen se připoutat před 

započetím jízdy a dále je povinen k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy dbát pokynů 

a příkazů řidiče a pokud to vyžadují provozní nebo jiné závažné důvody, je cestující 

povinen na pokyn řidiče z vozidla vystoupit 

2.2.2. Při objednávce přepravy je zákazník povinen oznámit přepravu invalidního vozíku nebo 

jiné objemné zdravotnické pomůcky. Jakoukoliv změnu či zrušení objednávky je třeba 

oznámit předem  
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2.2.3. Cestující nesmí během jízdy zasahovat do řízení vozidla, otevírat dveře, znečišťovat nebo 

jakkoliv poškozovat vozidlo nebo řidiče, nesmí stát, klečet nebo ležet na sedadle, vyklánět 

se nebo cokoliv vyhazovat z okna, případně nechat předměty vyčnívat ven. Dále není 

dovoleno v autě jíst, kouřit, používat omamné či psychotropní látky, chovat se hlučně nebo 

jinak porušovat Smluvní přepravní podmínky 

2.2.4. Při přerušení jízdy z důvodu nehody nebo jiných prokazatelně nezaviněných důvodů 

nemá cestující nárok na náhradní dopravu 

2.2.5. Cestující nemá právo na náhradu škody, jestliže nebyl přepraven včas (viz bod 2.1.7) 

2.2.6. V případě znečištění vozidla cestujícím je tento povinen znečištění co nejrychleji 

odstranit a pokud to není možné, je povinen uhradit úklid. Cenu na základě druhu a povahy 

znečištění určuje řidič vozidla 

2.2.7. Poškození, ztráta, odcizení zavazadla nebo jiných movitých předmětů musí být cestujícím 

prokazatelně oznámeny ihned po příjezdu do cílového místa, před opuštěním vozidla.                     

O škodě je nutné sepsat písemnou zprávu podepsanou oběma stranami, bez písemného 

vyjádření nelze škodu uplatňovat   

 

3. PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU ZAVAZADEL 

3.1. Zavazadlo bude přepravováno společně s cestujícím, přeprava pouze zavazadla není možná. 

Veškerá zavazadla (mimo příručních) budou přepravována v zavazadlovém prostoru. Cestující 

je odpovědný za dohled nad příručním zavazadlem přepravovaným mimo zavazadlový prostor 

3.2. Řidič je oprávněn odmítnout přepravu zavazadla, které by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, 

přepravovaných osob nebo majetku, případně zavazadlo, které je nevhodně zabalené nebo 

uzavřené a díky tomu by zavazadlo nebo jeho obsah mohl poškodit nebo znečistit vozidlo nebo 

přepravované osoby. Dále může řidič odmítnout přepravu snadno poškoditelných, křehkých 

nebo cenných věcí 

3.3. Přeprava věcí či látek, které podléhají zvláštním právním předpisům (zbraně, střelivo, 

nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, úraz, otravu, popálení, 

onemocnění nebo poškození vozidla aj.) je vyloučena 

3.4. Cestující může přepravovat i drobná zvířata, nebrání-li tomu veterinární ošetření a pokud 

nedojde k ohrožení bezpečnosti řidiče, cestujícího ani zvířete. Zvíře smí být umístěno do vozidla 

pouze se souhlasem řidiče. Přepravované zvíře v zavazadlovém prostoru musí být přepravováno 

v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. 

Menší schránku, případně i malé zvíře bez schránky lze vzít po domluvě s řidičem do kabiny 

vozu. Cestující se zavazuje zabezpečit zvíře (postojem, vodítkem, náhubkem) tak, aby 

neznečistilo vozidlo, ostatní přepravované osoby ani zavazadla. Cestující plně odpovídá za 

každou vzniklou škodu způsobenou přepravovaným zvířetem a je povinen škodu či znečištění 

okamžitě odstranit, případně uhradit úklid nebo náhradu škody. Cenu určí řidič 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro SENIOR DOPRAVU OBCE VĚCOV  

4.2. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit 

4.3. Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem/řidičem a cestujícím se řídí českým právním řádem 

4.4. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou pro cestujícího závazné od okamžiku, kdy nastoupí 

k přepravě do vozidla a jsou nadřazeny všeobecným obchodním podmínkám 

4.5. Smluvní přepravní podmínky musí být na vyžádání předloženy řidičem k nahlédnutí 

 

S těmito Smluvními přepravními podmínkami vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Věcov 

na svém jednání č. 4/2020 dne 8. 6. 2020 a jsou platné dnem schválení.  

 

 

 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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