
evid. číslo objednávky

záloha Kč: ......................................................

byla složena dne:............................................

datum odkud - kam
čas

počet km
odjezdu příjezdu

1.KRODOS BUS a.s.,
Skopalíkova 2385, 767 17  Kroměříž;                                                                                         www.krodos.cz
tel.: 573 316 111*, fax: 573 331 261, IČ: 26950529, DIČ: CZ26950529, č.ú. 27-9032310207/0100 KB Kroměříž
- (dále jen dopravce) na straně jedné

2. Jméno/ název: .......................................................................................................................................................................

Adresa (PSČ): ..............................................................................................................................tel: ................................................

u práv. osob: IČ: ...........................................................................................DIČ: ..............................................................................

peněžní ústav - č.ú.: ............................................................ident. znak: ........................................sídlo: ..........................................

(dále jen objednatel) na straně druhé.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Dopravce se zavazuje provést pro objednatele přepravu osob tak, jak je určeno dle následující specifikace:

PODMÍNKY PŘEPRAVY
Objednatel sjednává provedení přepravy a dále uvádí:

počet přepravovaných osob: ..................................................... typ vozidla (požadované vybavení), počet: ..................................

vedoucí zájezdu (jméno, příjmení, tel.): .............................................................................................................................................

přistavení: den: .................................................. místo: ....................................................... hodina: .................................................

ukončení přepravy: den: ........................................ místo: .......................................................... hodina: ..........................................
trasa a čas. harmonogram jízdy (u zahr. zájezdů uvádějte hraniční přechody)

Zvláštní požadavky objednatele:

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ OSOB

kontaktní místa

Kroměříž, autobusové nádraží
Nádražní 3553

Holešov, autobusové nádraží
Nádražní 1218

Bystřice p. Host., autobusové nádraží
Přerovská 1641

tel: 573 331 256; tel, fax: 573 331 260 tel: 573 396 839; tel, fax: 573 397 757 tel: 573 378 370; tel, fax: 573 380 220



Přeprava bude provedena tak, že:
- budou dodrženy platné právní předpisy pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu osob - nařízení Evrop. parlamentu a Rady (ES) 
č. 561/2006 a AETR (po max. 4,5 hod. nepřerušené doby řízení bezpečnostní přestávka v délce min. 45 minut, max. denní doba 
řízení jednoho řidiče 9 hod. - max. 2x v týdnu 10 hod., min. denní doba odpočinku 11 hod., v případě přepravy se dvěma řidiči 
min. 9 hod. doba odpočinku v průběhu 30 hod. přepr. doby, ....)  
- organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé, subdodavatelé a agentury zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní 
plány v souladu s tímto nařízením za což zodpovídají
- u přepravy osob je objednatel povinen jmenovitě určit osobu odpovědnou za přepravované osoby, případně škody způsobené 
těmito osobami při přepravě na majetku dopravce, odpovědnost objednatele vůči dopravci tímto není dotčena
- u vícedenních přeprav osob je objednatel povinen zajistit samostatný nocleh pro řidiče, a to vlastním nákladem anebo k tíži 
ceny přepravy
- další dohodnuté podmínky přepravy:

CENOVÁ A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ
 Cena za přepravu se sjednává smluvně dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách

a) smluvní cena ................................... Kč při ujetí .............................km, další ujeté km ................................Kč/km*)
b) sjednanou sazbou:

- za každý ujetý km ......................... Kč a každých započatých 15 min. čekání .....................................Kč*)

- časovým účtováním za každých i započatých 15 min. provozu .............................................. Kč*)
 Další výlohy s přepravou související:
- přístavné a odstavné km ujeté z místa stanoviště vozu a zpět
- poplatky (průjezd, parkování, mýto a pod.) zaplacené během přepravy, vyřízení náležitostí a obstarání dokladů, cestovní výlohy 
a nocležné řidičů, náhrada za druhého řidiče, valutové výdaje PHM (rozdíl oproti tuzem. ceně)

 Záloha na přepravu ......................................... Kč bude placena hotově - na účet dopravce *) předem a bude započtena 
do celkového vyúčtování přepravy. Pokud objednatel nazaplatí zálohu na přepravné nejpozději 5. den před započetím přepravy 
a pokud nejpozději 5. den před započetím přepravy neprokáže zaplacení zálohy na účet dopravce, má dopravce právo odstoupit 
od smlouvy. Dopravce má zároveň právo na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s přípravou přepravy do té doby vznikly. 
Oznámení o odstoupení je dopravce oprávněn zaslat faxem, poštou nebo el. poštou.
 Vyúčtování přepravného provede dopravce do 14-ti dnů od ukončení přepravy. Přepravné bude objednateli vyúčtováno 
fakturou se lhůtou splatnosti do 10-ti dnů ode dne odeslání faktury. Objednatel je povinen zaplatit přepravné ve lhůtě splatnosti 
faktury. V případě prodlení s placením faktury má dopravce právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,09% z dlužné 
částky za každý den prodlení.
 Ke všem částkám, které tvoří cenu za přepravu, bude v souladu se zákonem účtována DPH, a to jako samostatná 
položka.
 Odpadne-li potřeba sjednané přepravy, je objednatel povinen oznámit to bez prodlení dopravci. Jestliže odvolaná pře-
prava vyžadovala určitou přípravu a tato příprava byla provedena, je objednatel povinen nahradit dopravci výdaje tím vzniklé.
 V případě, že objednatel odvolá přepravu 10. den přede dnem započetí přepravy, je povinen zaplatit dopravci storno 
poplatek ve výši 2% ze sjednané ceny přepravy. Odvolá-li objednatel přepravu ve lhůtě kratší, zvyšuje se storno poplatek vždy 
o 2% sjednané ceny za každý den, tedy dojde-li k odvolání 9. den, činí storno poplatek 4%, 8. den pak 6% atd., nejvýše 20% z 
ceny přepravy.
 Dopravce má právo ponechat si storno poplatek a náklady vzniklé v souvislosti s přípravou přepravy ze zálohy na pře-
pravné, s čímž objednatel výslovně souhlasí.

USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 Tato dohoda se stává platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 Od dohody může dopravce odstoupit, pokud objednatel poruší některá ujednání této dohody. Platnost smlouvy končí 
dnem doručení oznámení o odstoupení. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě  a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ...................................................................... dne ....................................................

 .................................................................                                      .....................................................................
Dopravce:                                                                                               Objednatel:


