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SMLOUVA Č. __________________ 

       

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

Smluvní strany 

 

 

Město Jesenice 

korespondenční adresa: Budějovická 303, 252 42 Jesenice 

zastoupený:   Mgr. Radka Vladyková - starostka 

kontaktní osoba:  Radek Zápotocký, místostarosta 

Tel./fax:   608 817 104 

E-mail:   radek.zapotocky@mujesenice.cz 

 

(dále jen „obec“) 

   

a 

 

jméno:                      

datum narození:  

adresa trvalého pobytu:    

Tel.:                              

E-mail:                                

Zákonný zástupce č. 1:  

Zákonný zástupce č. 2:  

(dále jen „žák“) 

 

 

1. Žák prostřednictvím svých zákonných zástupců projevil zájem využít službu „Školní 

autobus v Jesenici,“ (dále jen „služba“), a to za účelem dopravy žáka ZŠ Jesenice do 

a z této školy. Obec se touto smlouvou zavazuje zajistit pro žáka dopravu z místa 

nástupu do ZŠ v Jesenici, a to v období 03. 09. 2018 – 28. 06. 2019.  Obec si 

vyhrazuje možnost úpravy zahájení poskytování služby. 

2. Žák neplatí žádné jízdné, služba je zdarma. Přesný jízdní řád, nástupní místa 

školního autobusu a další podrobnosti služby budou sděleny na webu školy a města. 

Služba není veřejnou linkovou dopravou – žák bude přepraven jako cestující 

společně s jinými žáky ZŠ Jesenice, kteří se rovněž zavázali k využívání této služby 

na základě smlouvy s obcí. 
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3. Žák je povinen se při zahájení přepravy prokázat průkazkou, kterou obdrží od obce. 

Žák je povinen dodržovat během přepravy „Přepravní řád,“ který tvoří článek 5 této 

smlouvy. Uzavřením této smlouvy žák deklaruje, že se s Přepravním řádem seznámil 

a zavazuje se jej dodržovat. V případě nedodržení Přepravního řádu ztrácí žák nárok 

na využívání služby a zaniká závazek obce dle této smlouvy.  

 

4. Způsobí-li cestující žák svých chováním a jednáním škodu na zařízení autobusu, 

bude náhrada škody vymáhána na rodičích/zákonných zástupcích. 

 

5. Přepravní řád: Smluvní přepravní podmínky platí pro školní autobus v Jesenici a 

stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti 

cestujících žáků v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

Cestující žák se uzavřením této smlouvy s městem Jesenice zavazuje dodržovat 

podmínky tohoto Přepravního řádu.  

 

A. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce (dále jen „pověřená osoba“) je 

oprávněn dávat cestujícím žákům pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a 

plynulosti dopravy, kontrolovat jízdní doklady (průkazky vydané městem 

Jesenice), kontrolovat dodržování přepravních podmínek a jednat v souladu 

se zněním obecně závazného právního předpisu. 

B. Právo na přepravu má cestující žák jen tehdy: 

 neprohlásí-li pověřená osoba vozidlo za obsazené, 

 nenastanou-li okolnosti, které přepravu neumožňují. 

C. Cestujícího žáka do 6 let lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let.  

D. Cestující žák se pro účely kontroly oprávnění využívat školní autobus 

prokáže průkazem vydaným městem Jesenice.   

E. Po příjezdu do konečné stanice (zastávky) musí všichni cestující žáci z 

vozidla vystoupit. 

F. Cestujícímu žákovi při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i 

ostatních osob není zejména dovoleno: 

 

   nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a 

nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil 

řidič nebo pověřená osoba;  

   zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, 

kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla; 

   neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost 

bezpečnostní, signalizační  nebo jiná zařízení dopravce; 

   mluvit za jízdy na řidiče; 
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    kouřit, jíst a pít ve vozidlech a v přepravním prostoru; 

    stát, klečet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla na sedadla; 

    znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým 

jednáním, oděvem nebo zavazadlem a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro 

cestující; 

  zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle; 

  chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo 

řeč); 

  opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otevírání a zavírání; 

  vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat 

ven; 

  používat sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard apod.) ve vozidle a 

v přepravním prostoru pro cestující. Pokud přijede žák do školy na 

skateboardu, či koloběžce, musí na ni také odjet. 

 

G. Dodržování přepravního řádu bude kontrolováno ze strany Města Jesenice i 

Městské policie. 

H. Způsobí-li cestující žák svých chováním a jednáním škodu na zařízení 

autobusu, bude náhrada škody vymáhána na rodičích/zákonných zástupcích. 

I. V případě opětovného porušení Přepravního řádu ztrácí žák nárok na 

využívání této služby.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, a 

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož pod tuto Smlouvu 

připojují své podpisy. 

 

V Jesenici dne      V    dne 

 

Za obec:      Za žáka
1
: 

 

 

___________________________                            ______________________________ 

 

 

                                                                                    _______________________________ 

 

                                                             
1 Je vyžadován souhlas obou rodičů/zákonných zástupců. 


