P epravní ád
pro hromadnou p epravu osob č. 1/2015 uskutečňovanou firmou Old ich ezanina,
IČ 449 50 řř3, sídlem Koněšín 33, 675 02 Koněšín (dále jen „Dopravce“) platný
a účinný od 1. 9. 2015 (dále jen „P “)

1 Základní ustanovení
Tento P (ve smyslu § 2551 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění) platí pro p epravu osob a věcí hromadnou p epravou osob, kterou
zajišťuje Dopravce na základě smlouvy o p epravě osob (dále jen „Smlouva“) a stanoví
práva a povinnosti osoby p epravované (dále jen „Cestující“) a Dopravce.
2 P eprava osob
Dopravce poskytne p epravu Cestujícímu, který se prokáže platnou Smlouvou či jiným
obdobným dokladem vystaveným t etí osobou, která za Cestujícího sjednala podmínky
p epravy (dále jen „Objednatelem“).
Za splnění Smlouvy se považuje rovněž provedení p epravy v jiném než smluveném
rozsahu, došlo-li v souladu s P k oprávněnému vyloučení Cestujícího z p epravy
idičem Dopravce. Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení,
které je mu p iděleno idičem Dopravce.
P eprava zví at je na nepravidelné hromadné p epravě po ádané Dopravcem možná jen
s p edchozím souhlasem Dopravce.
3 P eprava zavazadel
Cestující má právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 p íruční zavazadlo
(snadno p enosné věci), které Cestující má u sebe a lze je p ípadně umístit ve vozidle na
místo pod sedadlem nebo nad sedadlem Cestujícího pod p ímým dohledem Cestujícího.
P íruční zavazadlo nesmí p esahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. Ostatní zavazadla musí
být umístěna v zavazadlovém prostoru. Bezplatně lze pro jednoho Cestujícího p epravit
v zavazadlovém prostoru 1 zavazadlo, jehož celková hmotnost nep esahuje 20 kg.
Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se p epravují pouze v p ípadě, že
je jejich p eprava sjednána smlouvou o p epravě věci, ve které je takové zavazadlo
specifikováno. V takovém p ípadě je p eprava nestandardního zavazadla zpoplatněna.
Cestující je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel
v zavazadlovém prostoru.
Cestující je povinen nahlásit idiči p epravu cenného cestovního zavazadla, jehož
hodnota p esahuje 8.000,- Kč nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze,
p ípadně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Taková zavazadla se
p epravují pouze v p ípadě, že je jejich p eprava sjednána smlouvou o p epravě věci.
Tato smlouva o p epravě věci vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat identifikaci
Cestujícího, stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených.
Zavazadla, jejichž hodnota p esahuje 30.000,- Kč, nejsou k p epravě p ijímána.
Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a p íjmením Cestujícího
nebo jiným způsobem, podle kterého je možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla.
Povinnost označit zavazadlo, jakož i zajištění bezpečné manipulace s těmito zavazadly

a dohled na ně p ísluší Cestujícímu. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být
věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě
a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li stanoveno jinak.
4 Poškození a ztráta cestovního zavazadla
Dojde-li ke ztrátě zavazadla Cestujícího nebo zjistí-li Cestující p i výdeji zavazadla
zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující,
požádá ihned idiče Dopravce o zjištění stavu zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis
tvo í spolu se Smlouvou nezbytnou součást žádosti o náhradu škody, která musí být
uplatněna písemně u Dopravce. Pokud Cestujícímu p epravu zajišťoval Objednatel,
podává Cestující žádost o náhradu škody Objednateli, p ičemž toto neplatí v p ípadě,
pokud Cestující a Dopravce uzav eli separátní smlouvu o p epravě věci (viz níže).
P i úplné ztrátě zavazadla má Cestující právo na náhradu prokázané ceny ztraceného
zavazadla.
P i prokázaném poškození zavazadla má Cestující právo na náhradu škody, která
odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené p i
ztrátě zavazadla.
Odškodnění v p ípadě ztráty zavazadla Cestujícího nebo škody na zavazadle způsobené
nemůže p evyšovat částku 8.000,- Kč za jedno zavazadlo, ledaže Cestující p edloží
písemný doklad o nahlášení hodnoty zavazadla idiči Dopravce (smlouvu o p epravě
věci) podle tohoto P . V p ípadě, že toto prokáže, je výše škody omezena částkou
uvedenou v tomto dokladu.
Dopravce neodpovídá za škodu na p epravovaném zavazadle Cestujícího, pokud ztráta,
poškození nebo zpožděný výdej zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek: (i) obal
neodpovídá povaze p epravované věci a k poškození zavazadla došlo pouhým tlakem
jiných zavazadel, (ii) obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být
nesmějí, nap . živá zví ata, potraviny a nápoje, v takových obalech, které nejsou odolné
vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě
deklarován, (iii) obsahem zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
(iv) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání t etích osob, které
dopravce nemohl odvrátit ani p i vynaložení veškerého úsilí, (v) jednáním Cestujícího,
které má za následek poškození nebo ztrátu jeho p epravovaného zavazadla.
Dopravce neodpovídá za ztrátu či poškození p íručního zavazadla a věci uložené
v prostoru pro cestující.
5 Povinnosti Dopravce a Cestujících
Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a ádné péče o Cestující p i poskytování
p epravních služeb povinen zajistit zejména: (i) po ádek, čistotu a klid ve vozidle,
(ii) takový způsob používání reprodukčních za ízení ve vozidle, který by nebyl na obtíž
Cestujícím, s výjimkou za ízení sloužících k informaci Cestujících.
Cestující je p i p epravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by
mohlo ohrozit bezpečnost p epravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních
Cestujících, po ádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na posádku vozidla p i výkonu
dopravní služby nebo na ostatní Cestující. Cestujícímu není p i p epravě zejména

dovoleno: (i) mluvit za jízdy na idiče, (ii) otvírat za jízdy dve e vozidla, (iii) zdržovat se
v prostoru vyhrazeném pro idiče nebo jiného člena posádky a v prostoru, který
znemožňuje idiči bezpečný výhled z vozidla, (iv) bránit použití provozních za ízení,
výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, (v) kou it ve vozidle, (vi) chovat se hlučně,
reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo
obtěžovat ostatní klienty jiným nevhodným chováním, (vii) používat hlasitě mobilní
telefony, (viii) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. Pokud Cestující porušuje své
povinnosti, je idič Dopravce oprávněn Cestujícího bez dalšího z p epravy vyloučit.
Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a p íkazů idiče Dopravce udílených
k zajištění bezpečné, klidné a plynulé p epravy (zejména pokynů týkajících se
bezpečnostních pásů, bezpečného uložení zavazadel v prostoru pro p epravu
cestujících, pohybu ve vozidle a v jeho bezprost edním okolí, pokynů p i manipulaci se
zavazadly atp.). Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na
zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí Cestující pro výstup nebo
nástup použít dve e podle jejich označení. P ednost mají vystupující Cestující p ed
nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, může
Cestující vystoupit jen se souhlasem idiče nebo jiné pově ené osoby. Vyžadují-li to
provozní důvody, je Cestující povinen na pokyn idiče z vozidla vystoupit a do vozidla
opět nastoupit. Pokud byl Cestující vyloučen z p epravy idičem, nemá Objednatel, resp.
ani Cestující právo na vrácení zaplacené ceny za dopravu.

V Koněšíně dne 1. 9. 2015

Old ich ezanina

