
SMLOUVA O PŘEPRAVĚ OSOB

Smlouva o přepravě osob podle § 2550 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Trans bus s.r.o, 
IČ:26295750
DIČ: CZ 26295750  
Sídlo: Zahradní 578, Dolní Dunajovice 691 85

  
Zastoupena: Jan Vrábel 
(dále jen „dopravce“)

a

Srdce v domě,p.o
IČ: 48452751
Sídlo: Klentnice 81, Mikulov, 692 01
E-mail: 
Mobil: 
Zastoupená: Mgr. Tureček Zbyněk
(dále jen „objednavatel“)

uzavírají tuto smlouvu o přepravě osob:

I. Předmět smlouvy

Dopravce se touto smlouvou zavazuje přepravit klienty (cestující) příspěvkové organizace 
Srdce v domě z Klentnice (ČR) do Marcelli di Numana (ITA). Smluvní přeprava začíná dne 
8.9.2017 v 22,00 hod v příspěvkové organizaci Srdce v domě v Klentnici 81 a končí 
16.9.2017 v místě nástupu. Příspěvková organizace Srdce v domě se zavazuje za přepravu 
klientů (cestujících) zaplatit níže uvedenou smluvní cenu (jízdné) za přepravu. Dopravce se 
zavazuje po celou dobu pobytu klientů (cestujících) mít autobus k dispozici v místě pobytu – 
Marcelli di Numanna (ITA).  

II. Povinnosti dopravce

1. Postarat se o bezpečnost a pohodlí cestujících v souladu s Přepravním řádem 
společnosti Trans bus s.r.o, který tvoří přílohu a je nedílnou součásti této smlouvy. 

2. Přepravit zavazadla cestujících společně s nimi. 
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3. Nahradit škodu cestujícímu, pokud vznikne tím, že přeprava nebyla provedena včas, 
přičemž podmínky a rozsah náhrady škody stanoví přepravní řád již výše citovaný. Právo 
na náhradu škody musí cestující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 
měsíců.

4. V případě poruchy vozidla nabo havárie vozidla pro přepravu osob, je přepravce 
povinnen zajistit náhradní dopravu.

5. Nahradit cestujícímu újmu na zdraví nebo škodu na zavazadle přepravovaném 
společně s ním, vznikne-li cestujícímu za přepravy. Vznikne-li škoda na věci, kterou měl 
cestující u sebe, je dopravce povinen ji též nahradit dle ustanovení občanského zákoníku 
o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků.

III. Jízdné

Smluvní cena včetně DPH činí 72 000,- Kč. Smluvní cena bude proplacena na základě faktury
po uskutečnění přepravy.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich 
pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
Kterékoli ustanovení této smlouvy lze změnit či zrušit pouze na základě dohody smluvních 
stran formou písemného dodatku.
Platnost této smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnost této smlouvy nastává uveřejnění v registru smluv dne 1.září 2017
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dopravce obdrží jedno vyhotovení 
a objednavatel jedno vyhotovení. 

V Klentnici dne 1. září 2017

Dopravce: Objednavatel:


