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             Smlouva o přepravě osob 
Uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského  

zákoníku 
 

mezi 
 
Autobusovou dopravou Michal Varga                              
Palackého 650/16, 589 01 Třešť 
IČO: 88306852 
DIČ: CZ88306852 
E-mail: info@mivarbus.cz 
Tel.: +420 775 239 367, +420 721 486 035 
(dále jen dopravce) 
 
a 
 
firmou: Gymnázium Jihlava 
se sídlem: Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava 
IČ:  60545984 
zastoupená: ………………………………………… 
DIČ :  
E-mail:  

Tel.:  

(dále jen objednavatel) 

 

I. Prohlášení 

 

Dopravce prohlašuje, že na základě Koncesní listiny č. ZUJI/7242/2011/MA/9 je oprávněn 

provozovat autobusovou dopravu se všemi náležitostmi souvisejícími s touto činností, je řádně 

pojištěn. Dále dopravce prohlašuje, že všechna sedadla v přistavených autobusech jsou řádně 

pojištěna. Dle registrace je plátcem DPH. 

 

II. Platební podmínky 

 
Objednavatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 14-ti dnů od jejího vystavení na účet 

dopravce. 

 

III. Storno podmínky 

 .  

V případě odstoupení od smlouvy v období od 21. do 5. dne před uskutečněním dopravy si 

dopravce nárokuje účtovat objednavateli storno poplatky ve výši 60 % celkové ceny dopravy. Při 

stornování v období 4 dnů a méně před uskutečněním dopravy pak 100% celkové ceny dopravy. 

Závaznou objednávkou se rozumí podepsání smlouvy obou smluvních stran.  
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IV. Předmět smlouvy  

 

Dopravce se touto smlouvou zavazuje uskutečnit následující služby v podobě přepravy osob dle 

dále uvedených údajů za dohodnutou cenu. 

Termín realizace dopravy: 10. 4. – 13. 4. 2017 

Trasa: Jihlava - Brusel 

Počet řidičů: 2 

Počet autobusů: 2 

Typ autobusu: Bova 

Počet cestujících klientů: 29 

Stravování pro řidiče: ne (budou účtovány diety) 

Ubytování pro řidiče: ne (bude připočteno k faktuře) 

Přistavení autobusu: 6:00 u budovy školy 

V. Cena 

71.920 Kč zahrnuje: přístavné, 2.120 km, dálniční poplatky, německou obratovou daň, čekání, 

ubytování a diety řidičů. 

Cena nezahrnuje případné parkovné. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

Podpisem smlouvy souhlasí objednavatel se všeobecnými podmínkami autobusové dopravy 

Michal Varga, které tvoří přílohu této smlouvu.  

Právní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku v jeho platném znění. 

Ke změně nebo doplnění této smlouvy je nutná písemná forma.  

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 

výtisk obdrží dopravce a jeden objednavatel. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvníma stranami. 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 

jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.  

 

      V Třešti dne                                                                    V                           dne                                                                             

 

 

………………………………………………  ……………………………………………….. 

                  Za dopravce                                                               Za objednavatele  
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