
 

 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY – NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA 

ROYAL BUS s.r.o., Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, IČ: 04755022  

(dále jen dopravce) 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE 

1.  Dopravce se zavazuje bezpečně dopravit cestující (klienty), kteří si u něj dopravu 

objednali, ze stanoveného místa nástupu do stanoveného místa výstupu dle dohody, pokud to 

dopravní situace dovolí.  

V případě poruchy vozidla během sjednané dopravy, je dopravce povinen zajistit náhradní 

způsob dopravy, pokud není dohodnuto jinak. 

2.  Dopravce je povinen starat se ve spolupráci s cestujícími o jejich pohodlnou přepravu 

a zajišťovat bezpečnost cestujících a pořádek ve vozidle. Řidič je povinen dodržovat veškeré 

platné jízdní nařízení, předpisy, vyhlášky a zákony. 

3.  Dopravce odpovídá za zavazadla uložená v prostorách k tomu určených (zavazadlové 

prostory vozidla). Dopravce nezodpovídá za zavazadla uložená v prostorách vozidla určených 

pro cestující. 

4. Řidič má právo VYKÁZAT z vozidla osoby, které vykazují známky podnapilosti, 

užití omamných a psychotropních látek, dále osoby které pro nemoc, mimořádné znečištění 

oděvů nebo z jiných důvodu mohou omezovat plynulost a bezpečnost provozu či omezovat a 

ohrožovat ostatní cestující.   

Řidič má právo VYKÁZAT z vozidla osoby, které přes upozornění řidiče či oprávněného 

pracovníka nedodržují ustanovení přepravních podmínek.  

 

PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH 

1. Objednatel přepravy je povinen před uskutečněním cesty ZKONTROLOVAT 

POŘÁDEK A ČISTOTU ve vozidle. Případné poškození a nedostatky oznámí řidiči. Po 

skončení cesty je objednatel přepravy povinen zkontrolovat vozidlo s řidičem a oznámit 

dopravci případné nedostatky a škody. 

2. Objednatel přepravy je povinen před uskutečněním cesty předat řidiči ZASEDACÍ 

POŘÁDEK CESTUJÍCÍCH. 

3. Cestující je povinen být po dobu jízdy PŘIPOUTÁN BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM. 

4. Cestující je povinen po doby jízdy počínat si tak, aby neohrozil bezpečnost provozu, zdraví 

a pohodlnou cestu ostatních cestujících. 

5. Cestující je povinen počínat si tak, aby ve vozidle udržoval pořádek a nezpůsoboval 

NADMĚRNÉ ZNEČIŠTĚNÍ. Pokud tato situace nastane, cestují je povinen tuto skutečnost 

oznámit řidiči, cestujícímu je účtována pokuta ve výši 1000,- Kč za 1 sedadlo. Pokud 

cestující tuto skutečnost neoznámí, bude VYKÁZÁN z vozidla a pokuta účtována objednateli 

přepravy. 

 



 

 

6. Potraviny – Ve vozidlech je ZAKÁZÁNO konzumovat potraviny. 

7. Nápoje – Ve vozidlech je ZAKÁZÁNO konzumovat nápoje z otevřených lahví, kelímků, 

půllitrů apod. Konzumace nápojů je dovolena pouze z uzavíratelných obalů. 

8. Škody - Cestující je povinen počínat si tak, aby nezpůsoboval na vozidle žádné škody. 

Pokud cestující způsobí škodu na vozidle, neprodleně NAHLÁSÍ vzniklou škodu řidiči a 

způsobenou škodu uhradí. Pokud tak cestující neučiní, bude VYKÁZÁN z vozidla a 

způsobená škoda bude účtována objednateli přepravy. 

 Ceník poškozených částí vozidla:  

 - síťka na tiskoviny    - 300,- Kč 

 - svačinový tácek    - 500,- Kč 

 - podhlavník    - 600,- Kč 

 - madlo na sedadle   - 600,- Kč 

 - opěradlo rukou           - 1 500,- Kč 

 - podpěra pro nohy   - 1 800,- Kč 

 - bezpečnostní pás   - 2 500,- Kč 

 - záclonka    - 3 000,- Kč 

 - boční okno    - 12 000,- Kč 

 - čalounění sedadla   - 15 000,- Kč 

9. Zavazadla – Cestující je povinen uložit zavazadla do prostor k tomu určených 

(zavazadlové prostory vozidla). Maximální hmotnost zavazadla je 20 KG/CESTUJÍCÍHO.  

Příruční zavazadlo do velikosti 20x30x40cm si může cestující vzít do prostor určených pro 

cestující, pokud řidič nestanoví jinak, například z důvodu znečištění zavazadla. Příruční 

zavazadla je ZAKÁZÁNO POKLÁDAT NA SEDADLA.  

Dětské kočárky, jízdní kola, lyže, snowboardy a další sportovní potřeby se přepravují pouze 

v prostorách určených pro zavazadla (zavazadlové prostory vozidla), NIKDY v prostorách 

určených pro cestující. 

10. Zvířata – Přepravovaná zvířata musí být po dobu přepravy umístěny v přepravních 

boxech či schránkách a zajištěny tak, aby nemohli omezit bezpečnost dopravy a ohrozit 

ostatní cestující. Psi po dobu přepravy musí mít ochranný náhubek (košík) a být na vodítku. 

Řidič má právo VYKÁZAT z vozidla zvířata a jejich majitele, pokud nesplňují výše uvedené 

podmínky. Řidič má právo VYKÁZAT z vozidla zvířata vykazující agresivní chování, což 

platí zejména pro psy. 

11. Toaleta – Během jízdy je ve vozidle ZAKÁZÁNO používat toaletu, tento zákaz je dán 

zákonem. 

 

 Přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2016 

 


