Všeobecné obchodní podmínky
pro hromadnou přepravu osob č. 1/2015 uskutečňovanou firmou Oldřich Řezanina,
IČ 449 50 993, sídlem Koněšín 33, 675 02 Koněšín (dále jen „Dopravce“) platné
a účinné od 1. 9. 2015 (dále jen „VOP“)
1 Základní ustanovení
Tyto VOP (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Dopravce, objednatele přepravy
(dále jen „Objednatel“) a cestujícího, tj. třetí osoby odlišné od Objednatele, pro kterou
Objednatel přepravu zajišťuje (dále jen „Cestující“).
2 Poptávka, objednávka, nabídka a uzavření smlouvy
Objednatel provádí poptávku / objednávku přepravy osob písemně na kontaktní adrese
Dopravce, e-mailem na kontaktním e-mailu Dopravce, telefonicky či zprávou SMS na
kontaktním telefonu Dopravce či prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře či jinak). Poptávka obsahuje přesný název Objednatele, počet objednaných
vozidel nebo počet cestujících, místo, termín a čas přistavení vozidla, cílové místo
přepravy, kontaktní e-mail Objednatele.
Na základě písemné či ústní poptávky dopravy učiněné ze strany Objednatele Dopravci,
zašle Dopravce Objednateli (to i prostřednictvím e-mailu) písemnou nabídku podmínek
smlouvy o přepravě, včetně VOP a přepravního řádu. Okamžikem doručení písemné
akceptace (to i prostřednictvím e-mailu či formuláře objednávky na webovém
rozhraní) Dopravcovy nabídky podmínek smlouvy o přepravě Dopravci ze strany
Objednatele dochází k uzavření smlouvy o přepravě (dále jen „Smlouva“).
K uzavření Smlouvy dochází též písemnou akceptací objednávky Objednatele ze
strany Dopravce (to i prostřednictvím e-mailu). VOP a podmínky přepravy uvedené
v přepravním řádu Dopravce jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Smlouvou se Dopravce zavazuje přepravit Objednatele či Cestující do místa určení
a Objednatel se zavazuje zaplatit Dopravci dohodnutou cenu, to vše za podmínek
ujednaných ve Smlouvě, VOP a přepravním řádu.
3 Zrušení objednávky a smlouvy
Objednatel je oprávněn zrušit objednávku učiněnou vůči k Dopravci, dokud mezi
Objednatelem a Dopravcem nedošlo k uzavření Smlouvy. Obdobně je i Dopravce
oprávněn zrušit nabídku učiněnou Objednateli, dokud mezi Objednatelem a Dopravcem
nedošlo k uzavření Smlouvy.
Zrušení uzavřené Smlouvy je možné jen po dohodě mezi Dopravcem a Objednatelem.
Dopravce má nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se Smlouvou vynaložil,
jakož i na náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.
4 Platební podmínky
Dopravce má právo požadovat zálohu na cenu za dopravu až do výše 100% této ceny.
Objednatel zaplatí cenu za přepravu Objednateli (i) bezhotovostně převodem na
bankovní účet Dopravce, který mu za tímto účelem Dopravce sdělí nebo (ii) v hotovosti
k rukám Dopravce.
5 Další ustanovení

V případě, že jsou na základě Smlouvy přepravováni Cestující, je Objednatel povinen
seznámit Cestující s přepravním řádem s tím, že přeprava Cestujícího je možná pouze
za podmínek uvedených v přepravním řádu a v uzavřené smlouvě o přepravě.
Objednatel je povinen Cestujícímu vystavit doklad, ze kterého bude patrné, že je
Cestující oprávněn využít přepravy Dopravce na základě Smlouvy v příslušném místě
a čase.
Práva a povinnosti Cestujícího dle přepravního řádu se obdobně aplikují na Objednatele,
je-li sám přepravovaný na základě uzavřené Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto
VOP.
Za splnění Smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném
rozsahu, došlo-li v souladu s přepravním řádem k oprávněnému vyloučení Cestujícího
z přepravy řidičem Dopravce.
V případě zpoždění přepravy má Objednatel nárok na náhradu škody vůči Dopravci
pouze v případě, kdy Dopravce zpoždění přepravy úmyslně zavinil.
6 Závěrečná ustanovení
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to doporučeně prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, osobně nebo elektronickou poštou – e-mailem (dle volby odesílatele).
V případě, že některé ustanovení VOP je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo
se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce
blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností,
neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení. Veškeré změny a doplnění Smlouvy mohou být činěny pouze po vzájemné
písemné dohodě. Tyto VOP je Dopravce oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit po
předchozím písemném oznámení Objednateli s tím, že Objednatel má právo změnu
odmítnout a smlouvu o přepravě z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě čtrnácti dní ode dne
doručení oznámení.
V případě odchylných ujednání ve Smlouvě a těmito VOP, má přednost znění ve
Smlouvě.
Právní vztah založený Smlouvou se řídí českým právem a všechny spory budou řešeny
u věcně příslušného soudu v České republice v obvodu sídla Dopravce.

V Koněšíně dne 1. 9. 2015

Oldřich Řezanina

