FTL - First Transport Lines, a.s.
Letecká 8, 796 23 Prostějov

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ
VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU

NA LINKÁCH PRO FIRMU INTERSPAR
(mimo MHD Prostějov)
PROVOZOVANOU
FTL-First Transport Lines,a.s.
vyhlášené k 1.4.2011
I.
Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob a zavazadel (dále jen přepravní smlouva), vzniká
mezi cestujícím a dopravcem, na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních
přepravních podmínek, závazkový právní vztah. Dopravce se zavazuje přepravit cestujícího ze
stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas. Cestující se
zavazuje, dodržovat Přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky.
2. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z platného
jízdního dokladu tím, že se tímto dokladem při nástupu do vozidla prokáže. Přepravní smlouva je
též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné
cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.
3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle
uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení
přepravy v jiném než smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy
oprávněnou osobou dopravce (řidič, osoba dopravce vybavená průkazem dopravce, revizor
vybavený průkazem a odznakem).
II.

Jízdní doklad
a) Cestující platí jízdné stanovené ceníkem v hodnotě vyznačené na jízdním dokladu. Platí-li však
cestující platidlem, jehož hodnota přesahuje možnosti výdejce (řidiče) jízdního dokladu na vrácení
přeplatku, postupuje výdejce (řidič) dle Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v jeho
pozdějších zněních, § 151s, Právo zadržovací, odst. (1) Kdo je povinen vydat movitou věc, může
ji zadržet, aby zajistil svou splatnou peněžitou pohledávku vůči tomu, jemuž je jinak povinen věc
vydat. Výdejce vrátí cestujícímu částku podle svých možností, na zbytek nevrácené částky vystaví
cestujícímu potvrzení a dohodne se s ním, zda si tuto částku vyzvedne v osobní pokladně
dopravce nebo mu bude poukázána poštou s tím, že z dané částky bude odečteno poštovné.
b) Jízdenku pro jednotlivou jízdu zakupuje cestující u řidiče ve vozidle. Cestující zaplatí cenu
jízdného dle ceníku v souladu s cenovými předpisy.
c) Cestující žádající slevu z občanského jízdného, mimo cestujících do 10-ti let, je povinen bez
vyzvání předložit platný, ověřený průkaz dopravcem nebo jiný průkaz předepsaný zvláštním
předpisem. Nepředloží-li takový cestující odpovídající průkaz, bude odbaven za občanské jízdné.
d) Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků.
Nesouhlasí-li údaje na jízdence s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.
e) Na zpátečním spoji z Intersparu předloží cestující řidiči jízdenku zakoupenou při jízdě do
Intersparu s otiskem razítka Intersparu, které dostane na informacích Intersparu po předložení
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dokladu o nákupu v Intersparu s totožným datem jako je na jízdence. Tuto orazítkovanou jízdenku
předá cestující řidiči a ten mu vyplatí zpět cenu jízdného uvedenou na jízdence.
f)

Pokud cestující na zpátečním spoji z Intersparu nepředloží jízdenku dle bodu II. odst. e) bude
odbaven dle ceníku.
III.

Neplatnost jízdního dokladu a průkazu
Jízdní doklad a průkaz jsou neplatné, jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené těmito Smluvními přepravními
podmínkami
b) nejsou vyplněny předepsané údaje
c) je použít bez vyžadované fotografie
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
f) je použit neoprávněnou osobou
g) uplynula doba jeho platnosti
h) nejde o originál

IV.
Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy
1. Řidič, případně jiná osoba pověřená dopravcem, vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem
dopravce (dále jen pověřená osoba), je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění
jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy, bezpečnosti ostatních cestujících.

Dále je pověřená osoba oprávněna:
a) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku až do výše 1000 Kč,
nedodržuje-li přes upozornění smluvní přepravní podmínky, přepravní řád, pokyny a příkazy
pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících, ostatní
cestující jinak obtěžuje
b) vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího
c) nepřipustit k přepravě nebo z přepravy vyloučit zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
přepravované, jsou-li překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících, ohrožují zdraví
cestujících, jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla
2. Povinností cestujícího je:
a) dbát pokynů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy,
bezpečnosti jeho, ostatních cestujících
b) platit jízdné dle ceníku
c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku, dle smluvních přepravních podmínek, nebo prokázat
svou totožnost za účelem vymáhání zaplacení přirážky, za nedodržení ustanovení přepravního
řádu, pokynů a příkazů pověřené osoby, znečištění vozidla, rušení klidné přepravy cestujících
nebo jiné obtěžování cestujících
d) stojící cestující se za jízdy přidržuje zařízení vozidla k tomu určených
e) dodržovat smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem

Porušeními Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek zejména jsou:
•
•
•
•
•
•
•

odmítá na místě zaplatit jízdné a přirážku
odmítá uvolnit vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo
otevírá za jízdy dveře, zábranu proti vypadnutí
vyhazuje za jízdy předměty z vozidla, nechá je z vozidla vyčnívat
vyklání se z vozidla
snaží se nastoupit do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené
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• uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle
• zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osobu řídící vozidlo nebo této osobě
znemožňuje bezpečný výhled z vozidla
• brání použití provozních zařízení, výstupu, nástupu, průchodu do a z vozidla
• kouří ve vozidle, prostorách určených pro cestující nebo v prostorách v nichž není kouření
povoleno
• chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku, obtěžuje
ostatní cestující jiným nevhodným chováním
• znečišťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem
nebo svým jednáním
• poškozuje vozidlo jakož, jakož i prostory a zařízení pro cestující, odemyká nebo zamyká klíčem
nebo jiným předmětem, který není součástí vozidla, dveře autobusu

V.
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
a) Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla a
jeho obsazenost dovolují a to jako spoluzavazadlo. V době snížených nároků na přepravu lze
přepravit i kočárek bez dítěte.
b) Cestující, s dětským kočárkem, smí nastoupit do vozidla, jen po předchozím včasném uvědomění
a souhlasu řidiče.
c) Jízdní kola se nepřepravují.

VI.
Přeprava zavazadel
Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem. Cestující smí
přepravit věci jako zavazadlo, které lze snadno umístit ve vozidle, rychle je naložit, a vyložit. Vzít smí
nejvíce 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Umístěna musí být tak, aby neztěžovala řízení
vozidla, neomezovala nástup, výstup a průchod vozidlem. O přípustnosti zavazadel k přepravě
rozhoduje s konečnou platností řidič vozidla. Má-li pochybnosti o obsahu zavazadel, je oprávněn se za
přítomnosti cestujícího přesvědčit o jejich obsahu a povaze. 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 dále stanoveno jinak.

VII.
Přeprava živých zvířat
a) Živá zvířata lze přepravovat, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila
nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním
cestujícím na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a
jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných
vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li přepravním řádem stanoveno jinak.
b) Beze schrány mohou cestující vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na
vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí
přepravné podle ceníku. Slepecký pes nemusí být vybaven náhubkem.
c) Ve vozidle může být přepravován jen jeden pes nebo nejvýše dva psi jednoho majitele. Pověřená
osoba (řidič) může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a
zajištění bezpečnosti cestujících.
d) Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit
ani jeho přepravu odmítnout.
FTL – First Transport Lines, a.s.
Prostějov, Letecká 8
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