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Ve veřejné linkové vnitrostátní dopravě vyhlášené dopravcem:

PECHOČ|AKOVÁ - ZEPRA, s.r.o., se sídlem Kozlov 1, p. Bochov 3647t.lČ27g7o8og, zapsané

v obchodním rejstříku vedeném KS v Plznioddíl C, vložka 19345. Tyto smluvnípodmínky pro veřejnou
linkovou osobnípřepravu vyhlásildopravce PEcHoČlAKoVÁ - ZEIRA s.r.o. podle §18, písmeno b)

zákona Č.I1Il1994 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.I75/2OOO Sb. O
přepravním řádu pro veřejnou drážní a silničníosobnídopravu a aktuálně platného cenového výměru
MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,

SPP platí na linkách veřejné linkové dopravy provozovaných dopravcem.SPP stanoví podmínky pro přepravu
osob, zavazadel, zvířat, vznik přepravnísmlouvy, práva a povinnosti cestujících a dopravce,

Uzavřením přepravnísmlouvv se na základě přepravního řáduj, tarifu a smluvních přepravních podmínek
dopravce zavazuje přepravit cestující ze stanice nástupnído stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu a

cestujícíse zavazuje dodržovat přepravnířád a smluvnípřepravním podmínky a zaplatit cenu za přepravu -
jízdné - podle tarifu s výjimkou osob, lteré se přepravujíbezplatně. Dopravce ve veřejné linkové dopravě
vyhlaŠuje smluvnípřepravnípodmínky uveřejněním jejich platného zněnína místech určených pro styk
s cestujícími. Uzavřením přepravnísmlouvy přistupuje cestující na SPP vyhlášené dopravcem. Cestující má
právo na přepravu, splní-li podmínky stanovené přepravním řádem a tarifem, a to jen tehdy, není-li vozidlo plně
obsazeno. Jestliže v linkové dopravě nebyla z důvodu, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena,
nebo nebyla dokončena započatá přeprava, má cestující právo na:

a) náhradnídopravu do místa určení, nebo

b) vráceníjízdného za neprojetý úsek/ při jednotlivé jízdě, nebo

c) bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného.

Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.

JestliŽe v linkové dopravě nebyl cestujícív důsledku zpoždění nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo

na náhradu škody.

přepravní smlouva ie uzavřena iestliže:

- cestujícívyužije své právo k přepravě zakoupením jízdenky ve vozidle.

platným iízdním dokladem ie iízdenka.

Žaaa-li cestujícío slevu na základě průkazu stanoveného zvláštními předpisy nebo tarifem, musímít tuto
piůkazku po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupeníz vozidla.

průkaz ie považován za neplatnÝ iestliže:

- cestující nedodržel podmínky pro jeho použitístanovené přepravním řádem, tarifem, nebo

smluvními přepravními podmínkami dopravce,

- nejsou vyplněné předepsané údaje,

- Je používán bez požadované fotografie,



- Je poŠkozen nebo je upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti

jeho použití,

- ÚOale neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

- Je použit neoprávněnou osobou,

- uplynula doba jeho platnosti,

- nejde o originál.

Tarifní odbavení- jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy dle tarifní vzdálenosti a vyhlášeného
tarifu dle podmínek zveřejněných v aktuálně platném výměru MF, či jiném předpisu, který by uvedený výměr
nahrazoval.

Nástup a výstup cestujících - cestujícínastupujído vozidla pouze předními dveřmi. Přednost má cestující
vystupujícÍ, před cestujícím nastupujícím. Zastaví-livozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smícestující
vystoupit, případně i nastoupit pouze se souhlasem řidiče.

pŘrpnnvn oĚrí

1) Děti do dovršené věku 6 roku v doprovodu cestujícího staršího 10- ti let s platnou jízdenkou , se

přepravují bezplatně,

Nárok na bezplatnou přepravu zaniká :

- bylo-1i dítěti na žádost doprovázejícího cestujícího zajištěno samostatné místo k sezení

2) Děti od 6 do 18 let ( tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin ) mají nárok na slevu ve výši 50% z plného

jízdného tj.platíjízdnévmaximálnívÝši50%zplnéhojízdného.Nároknazvláštníjízdnéneprokazují.

3) Děti od 18 - 26 let,( nárok na slevu 50% z plného jízdného) kteří se vzdělávají v ZŠ nebo se soustavně
připravují na povolání studiem na SŠ nebo VŠ

v denní nebo prezenčníformě studia prokazují nárok na zvláštníjízdné platným mezinárodním studentským

prŮkazem lSlC nebo platným žákovským resp. Studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle

dosavadních právních předpisů. Věk neprokázat průkazem vydaným v rámci integrovaného dopravního

systému včetně elektronických nosičů.

Přeprava dětských kočárků - cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické
provedenÍ, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. Během přepravy musí být pořád u kočárku.

D9tě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku. Pro přepravu kočárku bez dítěte platí

ustanovení o přepravě zavazadel.

Přeprava cestuiícího na vozíku- Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení vozidla
umoŽňuje. S naloženía vyložením vozíku na požádání pomůže řidič,pokud tím neohrozí bezpečnost ostatních
cestujících ve vozidle.



Přeprava zavazadel -Bezplatně zavazadla menší než 20x3Ox50 cm , nebo zavazadla tvaru válce, jeho délka
nepřesahuje 15 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž

hmotnost nepřesahuje 25 kg,Tašky na kolečkách, které sebou berou do vozidla držitelé průkazu ZTP aZTPlP.

Přeprava kol - přeprava kol je umožněna pouze v zavazadlovém prostoru, pokud se tam vejdou.

Uvnitř vozidla přeprava kol nenídovolena.

Přeprava Živých zvířat-Zvířata se přepravujív přepravních schránkách, a platíse za ně polovičníjízdné pokud

nejde o prŮvodce držitele průkazu ZTP - asistenčního psa. Tento se přepravuje bezplatně.

Cestuiící starší 65 let - se přepravují s nárokem na zlevněné jízdné 50%. Prokazujíse platným průkazem
obČana Evropské unie nebo cestovním dokladem. réžlze akceptovat jiný, úředně vydaný, platný identifikační
osobnídoklad, který obsahuje fotografii, nebo digitálnízpracování podoby, jméno a příjmenía datum narození.
( sleva 50% z plného jízdného 

)

Cestuiící s průkazem ZTP a ZTPIP se přepravují s nárokem na zlevněné jízdné ve výši max. 25% plného (

obyčejného ) jízdného, ( Sleva 75% z plného jízdného )

Bezplatně se přepravuiíděti do 6 let věku ( cestujícístarší10 let s platnou jízdenkou má nárok na

bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let věku )

Bezplatně se přepravujíprůvodci držitele průkazu ZrPlP nebo vodícípes držitele průkazu ZTPlP.

K uplatnění nároku na zvláštníjízdné pro žáky a studenty vydává dopravce Žákovský průkaz, který si dopravci
navzájem uznávají.

1) řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem je oprávněna dávat

cestujícím pokyny a příkazy k zajištěníjejich bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti

ostatních cestuj ících.

1.pověřená osoba ie zeiména oprávněná:

a) vylouČit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním

dokladem nesplní povinnost zaplatit jízdné.

b) vylouČit z přepravy cestujícího , pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy

. 
pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo svým chování ruší klidnou přepravu cestujících nebo

ostatníjinak obtěžuje, vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího.

c)vylouČit z přepravy cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek,

osoby, která pro nemoc, mimořádně znečištěných oděvů nebo z jiných důvodů mohou být na obtíž

ostatním cestujícím.

2. Cestuiící ie povinen



a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif

b) při Žádosti o slevu předložit bez vyzvání ke kontrole platný průkaz, na základě kterého slevu žádá

c)přesvědčit se připřevzetí jízdenky, zda mu byla vydána dle jeho požadavků

d) přepoČÍtat si vrácenou hotovost ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel

e) být připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jejím sedadlo vybaveno

f) Chovat se tak, aby neohrozil vlastní bezpečnost, zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost

přepravy, jeho vlastní bezpečnost, nebo bezpečnost ostatních cestujících,pořádek a klid ve vozidle

nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby

g) uvolnit cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace místa k sezení, která jsou ve vozidle

vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

h) pro případ nedodržení přepravního řádu činívýše přirážky 300,-.

cestuiícím není při přepravě dovoleno zeiména:

- mluvit za jízdy s řidičem

- otevírat za jízdy dveře, vyhazovat za jízdy předměty z vozidla nebo je nechat vyčnívat ven,

- vstupovat do vozidla s kolečkovými bruslemi,se zmrzlinou, otevřeným pitím a batohem na zádech

- kouřit ve vozidle

- chovat se hluČně nebo provozovat hudbu, zpěv, používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné

reprodukční zařízení nebo obtěžovat ostatní cestující nevhodným chováním

- znečišťovat nebo poškozovat vozidlo.

V Kozlově: t.4.2022 Ú/-.%
PE0Hí}č|AKBVÁ . zEPnA, s.r.o.

Ě,2Á%'Á§;t!"LlE *r,
_ Tel.: 353 993 367

ZaPsana v oR Ks V Plzni, odoíl C, vložka 19345


