SMLOUVA O PŘEPRAVĚ OSOB
1. Tomáš Barták, Krásný Les 91, 363 01
IČ: 67218997
(dále jen dopravce)
a
2. Jméno / firma: ____________________________________________________________________
IČ: _________________
zastoupená: ____________________________ tel: _______________________
email: ____________________________________
(dále jen zákazník)
uzavírají dle ustanovení § 2550 - § 2554 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním
znění, tuto smlouvu o přepravě osob:
I.
Předmět smlouvy
Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti zákazníka a dopravce.
Předmětem této smlouvy je provedení nepravidelné přepravy osob během doby sjednané touto
smlouvou, podle určení zákazníka a za podmínek v této smlouvě uvedených.
II.
Podmínky přepravy
Dopravce na základě této smlouvy zajistí pro zákazníka přepravu osob, a to do místa určeného
zákazníkem. Jednotlivé přepravy osob budou uskutečňovány buď na základě jednotlivých
objednávek zákazníka, ve kterých zákazník určí požadované datum, čas a místo přistavení vozidla,
nebo na základě této smlouvy kde v článku III. vyplníte jednotlivou službu. Dále zákazník určí
přesné místo, kam se přeprava uskuteční. Na základě přijaté objednávky/smlouvy zajistí dopravce
včasné přistavení vozidla a přepravu osob do místa určení. Dopravce je povinen provést přepravu
v požadované kvalitě, termínu a rozsahu. V případě obsazenosti požadovaného termínu, není
dopravce povinen v tomto termínu dopravu zajistit. Zákazník se zavazuje poskytovat dopravci
veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy. Dopravce prohlašuje, že je
plně způsobilý pro provádění přepravy dle této smlouvy a je držitelem všech potřebných oprávnění
a provádí přepravu v souladu se všemi právními předpisy.

III.
Trvání smlouvy
Smlouva se sjednává na
a) dobu neurčitou*
b) dobu určitou*
termín dopravy:_______________
čas a místo přistavení vozidla:______________________________
trasa:_____________________________________
počet osob:______
*nehodící se škrtněte
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
Zákazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností v případě porušení povinnosti
dopravce z této Smlouvy. Toto odstoupení od smlouvy neruší povinnost zákazníka zaplatit za jízdy
vykonané do termínu odstoupení od smlouvy, a to způsobem v termínech stanovených touto
Smlouvou.
IV.
Cena služby: _________________________ (Info. o ceně dopravy na emailu: bela.bartak@seznam.cz)
Přeprava je uskutečňovaná za smluvní ceny.
V.
Platební podmínky
Zákazník je povinen zaplatit za vykonanou přepravu do 14 dnů na základě daňového dokladu
vystaveného dopravcem. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle účetních a daňových
předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
Smluvní vztah této smlouvy se řídí ustanovením o přepravě osob dle § 2550 - § 2554 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.
Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, z něhož každá strana obdrží po jednom výtisku.
V Krásném Lese dne ________________

Dopravce Tomáš Barták

Zákazník

