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f. smlouvy poskytovatele: Ó0�196 00 20 

SMLOUVA 

o zajištění autobusové dopravy 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
(dále jen „poskytovatel") 

a 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
se sídlem: 17100 Praha -Troja, U trojského zámku 120/3 
zastoupení: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
IČO: 00064459 
DIČ: CZ00064459, plátce DPH 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel" 
(společně též „smluvní strany") 

Na základě zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a jeho zákonného ustanovení v 
§ 11 odst. 4 písmeno b), uzavírají výše uvedené strany následující smlouvu (dále jen „smlouva"): 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel zajistí objednateli po dobu od 23. 5. 2020 do 01. 11. 2020 pravidelnou linkovou 
autobusovou dopravu v úseku „Parkoviště Blanka - Troja" - ,,Zoologická zahrada" a zpět s 1 
mezizastávkou na znamení (v případě volné kapacity autobusu) - zastávkou MHD „Trojská" 
(dále jen „přeprava", viz Příloha č. 1- jízdní řád). 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je k zajištění přepravy plně odborně způsobilý a zajistí všechny 
legislativní a formální záležitosti nutné k jejímu provozu. Při zajišťování přepravy bude 
dodržovat všechny platné právní předpisy pro hromadnou přepravu osob (bezpečnostní 
přestávky, doby odpočinku a doby řízení). 

3. Přeprava bude zajišťována nízkopodlažními autobusy se sníženou nástupní hranou pro 
přepravu většího množství dětských kočárků a invalidů (dále jen „autobusy"). Každý autobus 
bude za čelním sklem označen údaji dle pokynů objednatele. Přeprava bude probíhat dle 
schváleného jízdního řádu (dále jen „JŘ"). 

Článek li 

Vzájemná komunikace 
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1. Za objednatele bude s poskytovatelem komunikovat: 
e-mail: 

2. Kontakty na poskytovatele: Dispečink Jednotky Autobusy-
3. Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní údaje v průbě�louvy kdykoliv změnit 

jednostranným písemným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči 
druhé smluvní straně účinná okamžikem oznámení. 

Článek Ill 

Výše úhrady za přepravu 

A) Smluvní částka 
1. Smluvní strany se dohodly na paušální ceně (částce) za zajištění přepravy dle JŘ v maximální 

celkové výši 1 651 660 Kč (slovy: jedenmilionšestsetpadesátjedentisícšestsetšedesát korun 
českých) + DPH, a to jako cenu za zajištění přepravy v rozsahu 96 kalendářních dnů v období 
od 23.5.2020 do 01. 11.2020. Konkrétní dny provozu v uvedeném období budou určeny podle 
JŘ. Částka za zajištění přepravy je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
na zajištění přepravy v požadovaném rozsahu. Částka může být navýšena v případě prokázání 
vynucené objížďky (neprůjezdnost či nesjízdnost komunikace apod.) na pravidelné trase 
autobusu. Linka bude vedena v trase ulicemi Povltavská - Pod Lisem - Trojská - U Trojského 
zámku. Jako průkazné se ve věci prokázání vynucené objížďky považuje potvrzení 
informace orgány veřejné moci (dopravní úřad, úřad městské části, Městská policie, Policie ČR 
apod.) anebo informací z dispečinku poskytovatele. 

B) Termíny a způsob platby za zajištění přepravy 
1. Za zajištění přepravy objednatel uhradí na účet poskytovatele částku uvedenou v čl. Ill A) 1. 

této smlouvy. 
2. Částka za zajištění přepravy je splatná bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený 

na faktuře. 
3. Fakturace bude probíhat jedenkrát měsíčně, na základě daňového dokladu - faktury, 

vystavené v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 21 
dní ode dne doručení faktury na adresu objednatele. Při předčasném ukončení této smlouvy 
budou vyúčtovány veškeré odvedené přepravní výkony až do chvíle ukončení této smlouvy. 
DUZP je poslední den příslušného měsíce. 

4. Přílohou daňových dokladů bude vždy výkaz s podrobným rozpisem uskutečněných jízd. 
5. Objednatel je oprávněn vrátit a nezaplatit fakturu, která nesplňuje náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle zák. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví, je neúplná nebo nesprávná. Tehdy je poskytovatel povinen vystavit opravenou 
fakturu. 

6. Splatnost faktury se oprávněným vrácením poskytovateli přerušuje a nová lhůta splatnosti 
počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. 

Článek IV 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A) Práva a povinnosti poskytovatele 
1. Povinnost zajistit přepravu v časech a na místa dle JŘ, a v souladu se všemi závazky 

stanovenými touto smlouvou. 
2. Povinnost zajistit přistavení autobusů v dobrém technickém stavu, způsobilém přepravě, ve 

stavu úměrnému ročnímu období a klimatickým podmínkám. Poskytovatel je povinen zajistit 
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umytí autobusů vždy před víkendem či státním svátkem a denně v době provozu zajistit jejich 
úklid. 

3. Povinnost být pojištěn na odpovědnost za škodu či újmu způsobenou třetí osobě na částku 
minimálně 10 mil. Kč. 

4. Povinnost neprodleně a na vlastní náklady zajistit v případě nepojízdného autobusu náhradní 
autobus. 

S. Při vzniku jakékoli mimořádné události, mající vliv na plnění smlouvy, informovat neprodleně 
objednatele. 

6. Právo na zpoždění bez postihu oproti časům uvedeným v JŘ z důvodů nezaviněných 
poskytovatelem, např. nečekaně silný provoz, špatný stav či neprůjezdnost komunikace, 
nečekané zdravotní komplikace řidiče apod. Poskytovatel je však povinen prokázat, že ani při 
náležité péči nemohl zpoždění zabránit. Pokud poskytovatel nezavinění zpoždění neprokáže 
nebo pokud objednatele neinformuje ve stanovené lhůtě o mimořádné události, má se za to, 
že se jednalo o zaviněné zpoždění. 

7. Právo na zpoždění bez postihu oproti časům uvedeným v JŘ, max. do 2 minut. 
8. Právo dočasně pozastavit přepravu bez náhrady, je-li objednatel v prodlení s úhradou platby 

faktury déle než 14 dnů. 
9. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech důvěrného charakteru, o 

kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to po celou dobu plnění 
smlouvy i po skončení její platnosti. 

B) Práva a povinnosti objednatele 
1. Povinnost hradit řádně a včas faktury. 
2. Při vzniku mimořádné události, vztahující se k přepravě, informovat neprodleně poskytovatele 

na tel. č.: Za mimořádnou událost se považuje mj. jakákoli od cestujících 
obdržená reklamace přepravy. 

3. Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech důvěrného charakteru, o kterých 
se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to po celou dobu plnění smlouvy i 
po skončení její platnosti. 

Článek V 

Další závazky 

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání smlouvy umožnit objednavateli designové úpravy 
po lepem na 100 % plochy autobusů, s výjimkou ploch, kde by to odporovalo obecně závazným 
dopravním předpisům a bezpečnosti provozu nebo cestujících. Při údržbě autobusů je 
poskytovatel povinen dbát o nepoškození těchto úprav. Náklady spojené s provedením a 
následným odstraněním těchto úprav uhradí objednatel. Poskytovatel dále umožní objednateli 
využít vnitřní reklamní plochy autobusu k prezentaci objednatele. 

2. Poskytovatel se zavazuje při poruše autobusu přistavit autobus náhradní, který nemusí být 
v designu podle předchozího odstavce. Při nemožnosti opravy původního autobusu do 12 dnů 
provede poskytovatel do 7 dnů úpravu náhradního autobusu dle odst. 1. Náklady této úpravy 
a jejího odstranění hradí objednatel. Při náhradě autobusu musí být náhradní stejného druhu. 

3. Poskytovatel zajistí instalaci a označení jízdních řádů a nese veškeré náklady s tím spojené. 
4. Poskytovatel označí na autobusu za čelním sklem název cílové zastávky. Poskytovatel není 

oprávněn jakékoli plochy autobusu použít pro reklamní účely. 

Článek VI 

Reklamace a sankce 

1. Veškeré reklamace, které objednatel zaznamená, je povinen nejpozději do S pracovních dnů 
od jejich zjištění v písemné formě přeposlat poskytovateli. 
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2. Objednatel je povinen umožnit poskytovateli se ke každé oznámené reklamaci řádně vyjádřit. 
Uznány budou pouze prokazatelné a oprávněné reklamace. 

3. Za porušení smlouvy se považuje i zaviněné překročení doby trvání jedné jízdy o více než 20 
minut či opakované zaviněné překročení doby trvání jedné jízdy o více než 10 minut. 

4. Pokud poskytovatel nezajistí přepravu v dohodnutém rozsahu, je povinen vrátit objednateli 
poměrnou část odměny za období, kdy k zajišťování přepravy nedošlo, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

S. Objednatel je také oprávněn kdykoliv pozastavit plnění smlouvy v případě mimořádné 
události, mající vliv na provoz objednatele. Musí však respektovat platné termíny pro potřebné 
schválení změn jízdních řádů, vyplývající ze zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů. 

6. Bude-li poskytovatelem při zajišťování přepravy způsobena škoda objednateli nebo třetím 
osobám, odpovídá za tuto škodu poskytovatel, neprokáže-li, že je za škodu odpovědná jiná 
osoba nebo že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

7. Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek VII 

Délka trvání smluvního vztahu, výpověď smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 01. 11. 2020. 
2. Zahájení přepravy dle této smlouvy proběhne na základě termínu schválení platného jízdního 

řádu. 
3. Smlouvu lze ukončit: 

a) Písemnou dohodou smluvních stran 
b) Výpovědí 
c) Odstoupením od smlouvy 

4. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem mes1ce následujícího po dni 
prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

S. Důvodem odstoupení od smlouvy je porušení povinnosti uvedené v čl. V této smlouvy nebo 
neuhrazení některé z částek, sjednaných v čl. Ill této smlouvy, do 14 a více dnů ode dne její 
splatnosti. 

6. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení písemného 
odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek VIII 

Ostatní ujednání 

1. Při zajištění přepravy budou v autobusech platit smluvní přepravní podmínky poskytovatele 
upravené pro podmínky přepravy dle této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 2 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel potvrzuje, že si autobusy, kterým bude přeprava zajišťována, dostatečně prohlédl 
a takto je shledal ve stavu, způsobilém pro smluvené užívání. 

2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednávkou nemohou být měněna ustanovení této smlouvy. Případné dodatky k této 
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smlouvě budou označeny jako „Dodatek" a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly 
postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 
Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout, i bylo-li již plněno. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoli v tísni a za 
jednostranně nevýhodných podmínek, a že znají její obsah, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

S. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

6. Objednatel dále bere na vědomí, že poskytovatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, 
že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za 
podmínek stanovených tímto zákonem. 

7. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla poskytovatele. 

8. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -jízdní řády 

Příloha č. 2 - smluvní přepravní podmínky poskytovatele dle této smlouvy 

V Praze dne: 2 a -os- zow 

Za poskytovatele: 

Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová· společnost 

Oopravnl po ni!< hl. NI, pralW, 

kcio"lá spol.ečnost 

�okolovs\(á 42/217, Vysočany 

190 oo Praha 9 
2 

představenstvo ·-

V Praze dne: 

s/s 

1 3 -05- 2020 



Příloha č. 1 

Název spoje 

Zoo Bus 

Trasa jízdy 

PARKOVIŠTĚ BLANKA 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 

pouze víkendy 

Název spoje 

Zoo Bus 

Trasa jízdy 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
PARKOVIŠTĚ BLANKA 

pouze víkendy 

Období 2020 

Květen 23.5 - 31.5.2020 (4 dny) 

Jízdní řád 

9 00 15 30 45 

10 00 15 30 40 50 

11 00 10 20 30 40 

12 00 10 20 30 40 

13 00 10 20 35 50 

14 10 30 50 

15 05 20 30 40 50 

16 00 10 20 30 40 

17 00 10 20 30 40 

18 00 15 30 50 

19 

20 

Období 2020 

Květen 23.5. - 31.5.2020 (4 dny) 

Jízdní řád 

9 08 23 38 53 

10 08 23 38 48 58 

11 08 18 28 38 48 

12 08 18 28 38 48 

13 08 18 28 43 58 

14 18 38 58 

15 13 28 38 48 58 

16 08 18 28 38 48 

17 08 18 28 38 48 

18 08 23 38 58 

19 

20 

50 

50 

50 

50 

58 

58 

58 

58 

4 

s 

6 

6 

s 

3 

s 

6 

6 

4 

4 

s 

6 

6 

s 

3 

s 

6 

6 

4 



Název spoje 

Zoo Bus 

Trasa jízdy 

PARKOVIŠTĚ BLANKA 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
pouze víkendy 

Název spoje 

Zoo Bus 

Trasa jízdy 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
PARKOVIŠTĚ BLANKA 
pouze víkendy 

Období 2020 

Červen 6.6. do 28.6.2020 (8 dnů) 

Jízdní řád 

9 00 15 30 45 

10 00 15 30 40 

11 00 10 20 30 

12 00 10 20 30 

13 00 10 20 35 

14 10 30 50 

15 05 20 35 50 

16 00 10 20 30 

17 00 10 20 30 

18 00 15 30 45 

19 00 15 30 50 

20 

Období 2020 

Červen 6.6. do 28.6.2020 (8 dnů) 

Jízdní řád 

9 08 23 38 53 

10 08 23 38 48 

11 08 18 28 38 

12 08 18 28 38 

13 08 18 28 43 

14 18 38 58 

15 13 28 43 58 

16 08 18 28 38 

17 08 18 28 38 

18 08 23 38 53 

19 08 23 38 58 

20 

50 

40 

40 

50 

40 

40 

58 

48 

48 

58 

48 

48 

50 

50 

50 

50 

58 

58 

58 

58 

4 

s 

6 

6 

s 

3 

4 

6 

6 

4 

4 

4 

s 

6 

6 

s 

3 
4 

6 

6 

4 

4 



Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Letní prázdniny od 29.6. do 31.8.2020 (45 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

PARKOVIŠTĚ BLANKA 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
pracovní dny 9 00 15 30 45 

10 00 15 30 45 

11 00 15 30 45 

12 00 15 30 45 

13 00 15 30 45 

14 00 20 40 

15 00 15 30 45 

16 00 15 30 45 

17 00 15 30 45 

18 00 15 30 45 

19 00 15 30 50 

20 

Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Červenec-Srpen 4.7. do 30.8.2020 (19 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

PARKOVIŠTĚ BLANKA 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
pouze víkendy vč. svátku 6.7.2020 9 00 15 30 45 

10 00 15 30 40 50 

11 00 10 20 30 40 50 

12 00 10 20 30 40 50 

13 00 10 20 35 50 

14 10 30 50 

15 05 20 35 50 

16 00 10 20 30 40 50 

17 00 10 20 30 40 50 

18 00 15 30 45 

19 00 15 30 50 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

3 

4 

6 

6 

4 

4 



Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Letní prázdniny od 29.6. do 31.8.2020 (45 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
PARKOVIŠTĚ BLANKA 
pracovní dny 9 08 23 38 53 

10 08 23 38 53 

11 08 23 38 53 

12 08 23 38 53 

13 08 23 38 53 

14 08 28 48 

15 08 23 38 53 

16 08 23 38 53 

17 08 23 38 53 

18 08 23 38 53 

19 08 23 38 58 

20 

Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Letní prázdniny od 4.7. do 30.8.2020 (19 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
PARKOVIŠTĚ BLANKA 
pouze víkendy vč. svátku 6.7.2020 9 08 23 38 53 

10 08 23 38 48 58 

11 08 18 28 38 48 58 

12 08 18 28 38 48 58 

13 08 18 28 43 58 

14 18 38 58 

15 13 28 43 58 

16 08 18 28 38 48 58 

17 08 18 28 38 48 58 

18 08 23 38 53 

19 08 23 38 58 

20 
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Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Září - Listopad 5.9. do 01.11.2020 (20 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

PARKOVIŠTĚ BLANKA 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
pouze víkendy vč. svátků 28.09. a 28.10.2020 9 00 15 30 45 

10 00 15 30 40 50 

11 00 1 O 20 30 40 50 

12 00 1 O 20 30 40 50 

13 00 10 20 35 50 

14 10 30 50 

15 05 20 30 40 50 

16 00 1 O 20 30 40 50 

17 00 10 20 30 45 

18 00 15 30 50 

19 

20 

Název spoje Období 2020 

Zoo Bus Září - Listopad 5.9. do 01.11.2020 (20 dnů) 

Trasa jízdy Jízdní řád 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
PARKOVIŠTĚ BLANKA 

pouze víkendy vč. svátků 28.09. a 28.10.2020 9 08 23 38 53 

10 08 23 38 48 58 

11 08 18 28 38 48 58 

12 08 18 28 38 48 58 

13 08 18 28 43 58 

14 18 38 58 

15 13 28 38 48 58 

16 08 18 28 38 48 58 

17 08 18 28 38 53 

18 08 23 38 58 

19 
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SMLUVNI PREPRAVNI PODMINKY 

PRO SMLUVNÍ LINKY 

A PRO LINKY S PROVOZEM HISTORICKÝCH VOZIDEL 

vydané v sou ladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 1 1 1/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle 
vyh lášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 
drážní a silniční osobní dopravu dopravcem Dopravní podnik hl .  m. Prahy, akciová 
společnost. 

zapracován Dodatek č. 1 s p latností od 1 4 . 1 2 . 2008 

ČI. 1 
Smluvní linky 

Platí od 1. 7. 2002 

V provozu smluvních l i nek platí ustanovení Smluvních přepravních podmínek Pražské 
integrované dopravy s těmito doplňky: 

1 .  Přepravní  smlouva je uzavřena, j estl iže cestuj ící nastoupí do vozidla a splní tarifní  
povinnost, je-li stanovena. Cestuj ící se  uzavřením přepravní  smlouvy zavazuje  dodržovat 
tyto Smluvní přepravní  podmínky. 

2. Cestuj ící jsou přepravováni zdarma (bez j ízdn ího dokladu) nebo dle tarifních pokynů 
dopravce. 

3. Kontrolu plnění přepravních (popř. i tarifních) podmínek prováděj í  přepravn í  kontroloři 
Dopravního podniku h l .  m. Prahy, akciová společnost. 

Čl. 2 
Linky s provozem historických vozidel 

Na l inkách s provozem h istorických vozidel p latí ustanovení Smluvních přepravních 
podmínek Pražské integrované dopravy s těmito doplňky: 

1 .  Přepravní  smlouva je uzavřena, j estl iže cestuj ící nastoupí do vozidla a neprod leně zaplatí 
průvodčírrfu cenu dle Tarifního ustanovení pro l inku s h istorickými vozid ly. Průvodčí 
vydá cestuj ícímu j ízdenku v přís lušné hodnotě s vyznačen ím data a času. Cestuj ící se 
uzavřením přepravní  sm louvy zavazuje dodržovat tyto Smluvní přepravní  podm ínky. 

2 .  Řid ič nebo průvodčí je oprávněn dávat cestuj ícím pokyny a příkazy k zaj ištěn í  
bezpečnosti a p lynulosti dopravy a k zaj i štěn í  práva dalších osob. Kontrolu dodržování 
přepravních podmínek a Tarifního ustanovení provád í průvodčí. 



3 .  Přeprava dětského kočárku nebo vozíku pro inval idy je  možná až po udělen í souh lasu 
průvodčím, který určí m ísto pro přepravu ve vozid le. Přeprava j ízdn ích ko l nen í povo lena. 

4. Přeprava psů beze schrán je povo lena pouze na základě souh lasu průvodč ího, který 
cestuj íc ímu se psem urč í  m ísto ve vozidle. Pes musí být po celou dobu přepravy opatřen 
nasazeným náhubkem a držen na krátkém vod ítku. 

5 .  Cestuj íc ímu není při přepravě dovo leno: 
vystupovat nebo nastupovat do vozidla za j ízdy nebo mimo zastávku 
nastupovat do vozid la, které průvodčí prohlásí za obsazené 
zdržovat se za j ízdy na stupátkách a vyklánět se z vozidla 

- jednat v rozporu s dalším i příslušnými ustanoveními Smluvních přepravn ích podmínek 
Pražské integrované dopravy 

© Dopravní podnik hl .  m. Prahy, akciová společnost 

za dopravce podepsal GŘ dne 5. 6. 2001 
Dodatek č. 1 podepsal GŘ dne 12. 12. 2008 

Ing. Milan Houfek v. r. 
předseda představenstva 

a generáln í  řed ite l  
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