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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Podmínky. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na přepravu osob (dále jen 
„Cestující“) dle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou poskytuje společnost KS 
Bus s.r.o., IČO 09113193, se sídlem č.p. 105, 664 81 Veverské Knínice, zapsaná u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 117337 (dále jen „KS Bus“) na základě Smlouvy o přepravě osob uzavřené s Objednatelem 
způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1 těchto Podmínek. Aktuální verze těchto Podmínek je dostupná na 
webových stránkách www.ksbus.cz, v sídle KS Bus a každém vozidle KS Bus.  

2. Objednatel. Objednatelem je každá osoba, která si v souladu s těmito Podmínkami objedná přepravní služby 
osob od KS Bus. Pro účely těchto Podmínek Objednatelem není fyzická osoba v postavení spotřebitele. 

3. Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí společně KS Bus a Objednatel. 

4. Povinnost seznámit Cestující s těmito Podmínkami. Objednatel je povinen seznámit Cestující s těmito 
Podmínkami před nastoupením do vozidla. Nastoupením do vozidla Cestující prohlašuje, že se s těmito 
Podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat. 

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB 

1. Smlouva o přepravě osob. Smlouva o přepravě osob je mezi KS Bus a Objednatelem uzavřena jedním z níže 
uvedených postupů: 

a. Smluvní strany uzavřou listinnou smlouvu o přepravě osob, v rámci, které si dohodnou podmínky 
jednorázové přepravy osob, 

b. Smluvní strany uzavřou rámcovou smlouvu o přepravě osob, kdy na základě individuálních objednávek 
Objednatele budou mezi Smluvními stranami uzavírány dílčí smlouvy o přepravě osob, 

c. Smluvní strany uzavřou smlouvu o přepravě elektronicky (prostřednictvím elektronické komunikace na 
dálku) postupem specifikovaným v odst. 3 těchto Podmínek. 

2. Souhlas s Podmínkami. Objednatel uzavřením listinné smlouvy o přepravě osob dle odst. 1 písm. a. tohoto 
článku Podmínek, rámcové smlouvy o přepravě osob dle odst. 1 písm. b. tohoto článku Podmínek nebo 
uzavřením smlouvy o přepravě osob prostřednictvím elektronické komunikace na dálku dle odst. 1 písm. c. 
tohoto článku Podmínek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku 
uzavření smlouvy o přepravě osob a zavazuje se je dodržovat.  

3. Uzavření Smlouvy o přepravě osob elektronicky. Smlouva o přepravě osob bude uzavřena následujícím 
postupem: 

a. Objednávka. Objednatel zašle svoji objednávku e-mailem na e-mailovou adresu doprava@ksbus.cz 
(dále jen „Objednávka“). Objednávka musí obsahovat zejména: 

i. identifikace Objednatele a kontaktní osoby, včetně telefonického a e-mailového kontaktu,  

ii. datum odjezdu/návratu, 

iii. čas odjezdu/návratu, 

iv. čas a místo přistavení autobusu, 

v. čas a místo vyložení přepravovaných osob, 

vi. počet přepravovaných osob, 

vii. informaci, zda má dojít k přepravě předmětů uvedených v čl. VI. odst. 3 a násl. těchto Podmínek. 

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

KS Bus s.r.o. 

http://www.ksbus.cz/
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Objednávka může obsahovat rovněž následující údaje: 

viii. požadavky na vybavení autobusu, 

ix. ostatní skutečnosti rozhodné pro stanovení ceny za přepravu a další upřesnění a požadavky 
Objednatele. 

b. Nabídka. KS Bus se zavazuje do tří (3) pracovních dnů od obdržení Poptávky/Objednávky vypracovat 
nabídku na přepravní služby (dále jen „Nabídka“) a zaslat ji na e-mailovou adresu Objednatele 
uvedenou v Poptávce/Objednávce.  Nebude-li Nabídka ve stanovené lhůtě Objednateli zaslána nebo 
vzájemně dohodnut jiný termín, má se za to, že KS Bus Objednávku odmítl. 

c. Uzavření smlouvy o přepravě osob. Smlouva o přepravě osob je uzavřena okamžikem potvrzení 
Nabídky ze strany Objednatele, které musí být učiněno do pěti (5) pracovních dnů od obdržení Nabídky, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

III. CENOVÉ UJEDNÁNÍ 

1. Faktura. Cena přepravy bude hrazena na základě faktury, kterou KS Bus vystaví a zašle Objednateli do pěti 
(5) pracovních dnů od uskutečnění přepravy dle uzavřené Smlouvy o přepravě osob. Splatnost faktury je 15 
dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

2. Záloha. KS Bus je oprávněn požadovat zálohu na poskytování služeb přepravy osob, a to až do výše 50 % ceny 
přepravy. Neuhrazením zálohy ve lhůtě stanovené KS Bus vzniká KS Bus právo od uzavřené smlouvy 
odstoupit. 

3. Prodlení s úhradou ceny přepravy. V případě prodlení s úhradou ceny přepravy je Objednatel povinen 
uhradit KS Bus smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní 
pokuty není dotčen nárok KS Bus na náhradu škody. 

 

IV. STORNO PŘEPRAVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Storno přepravy, storno poplatek. V případě, že jedna ze Smluvních stran od Smlouvy o přepravě osob 
odstoupí (dále jen „Storno přepravy“), je povinna uhradit druhé Smluvní straně odstupné (dále jen „Storno 
poplatek“) v následující výši: V případě Storna přepravy učiněného více než 3 dny před uskutečněním 
přepravy (včetně 3. dne) je Storno poplatek až do výše 10 % z ceny přepravy uvedené v Nabídce, v případě 
Storna přepravy učiněného méně než 3 dny před uskutečněním přepravy je Storno poplatek až do výše 50 % 
z ceny přepravy uvedené v Nabídce. 

2. Smluvní dopravci. KS Bus je oprávněn zajistit přepravu cestujících také autobusy od smluvních dopravců, a 
to zejména v případech posilových spojů, přetížených termínů nebo v případech technické či jiné odstávky 
autobusů. KS Bus se zavazuje vyvinout úsilí k tomu, aby autobusy od smluvních dopravců splňovaly požadavky 
na vybavení autobusu uvedené ve smlouvě o přepravě. 

3. Nadstandardní služby. Obsahem Smlouvy o přepravě osob je pouze přeprava osob v souladu s ujednáním ve 
Smlouvě o přepravě osob a těchto Podmínkách. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného 
občerstvení, promítání filmů) jsou poskytovány nad rámec Smlouvy o přepravě osob na základě provozních 
možností KS Bus a jejich neposkytnutím nevzniká Objednateli a Cestujícím žádný nárok na slevu z ceny 
přepravy, nedohodnout-li se Smluvní strany ve Smlouvě o přepravě osob jinak.  
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V. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÍCÍCHO 

1. Povinnosti Cestujícího. Cestující je povinen 

a. být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno, 

b. chovat se tak, aby neohrozil vlastní bezpečnost, a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost 
přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních Cestujících, pořádek a klid ve vozidle, 

c. dbát pokynů a příkazů řidiče, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, 

d. dodržovat platné právní předpisy, zejména pak dodržovat pasové a celní předpisy země, do které 
Cestující cestuje nebo přes kterou projíždí. Současně je Cestující povinen podrobit se případným celním 
či jiným obdobným úkonům, které se týkají jeho nebo jeho zavazadel.  

2. Zakázané chování. Cestujícím není při přepravě zejména dovoleno: 

a. mluvit za jízdy na řidiče, zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostoru, který znemožňuje 
řidiči bezpečný výhled z vozidla, 

b. ve vozidle kouřit, 

c. vstávat za jízdy ze sedadla na dobu delší než nezbytně nutnou, 

d. vyhazovat za jízdy z vozidla předměty, vyklánět se z vozidla, 

e. vstupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 

f. chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční 
zařízení nebo obtěžovat Cestující jiným nevhodným chováním, 

g. znečišťovat nebo poškozovat vozidlo jakož i prostory a zařízení pro Cestující, konzumovat potraviny a 
nápoje, které mohou znečistit ostatní Cestující nebo vozidlo, 

h. brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně 
závaznými předpisy, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození 
vozidla, úraz, otravu, popálení atd., věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit 
vozidlo, věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být Cestujícím na obtíž, 
nabité střelné zbraně apod., 

i. nastupovat do vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek, 

j. po dobu přepravy požíval alkoholické či jiné omamné a psychotropní látky. 

3. Opakované porušování zákazů ze strany Cestujícího může mít za následek vyloučení Cestujícího z přepravy. 

 

VI. PŘEPRAVA ZAVAZADEL A DALŠÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY 

1. Přeprava příručních zavazadel. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat uvnitř vozidla jedno příruční 
zavazadlo, které lze bezpečně umístit pod sedadlo cestujícího nebo do schránky umístěné nad sedadlem 
Cestujícího. Příruční zavazadlo nesmí mít rozměry větší než 300 x 200 x 500 mm a hmotnost nesmí přesáhnout 
5 kg. Zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost Cestujících, nesmí poškozovat 
majetek KS Bus či majetek ostatních Cestujících. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše uvedené požadavky 
bezpečnosti, rozhoduje řidič KS Bus. 

2. Zavazadlo přepravované odděleně v zavazadlovém prostoru. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat v 
zavazadlovém prostoru jedno zavazadlo, které nesmí mít rozměry větší než 600 x 800 x 1000 mm a hmotnost  
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nesmí přesáhnout 50 kg. Zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost Cestujících, 
nesmí poškozovat majetek KS Bus či majetek ostatních Cestujících. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše 
uvedené požadavky bezpečnosti, rozhoduje řidič KS Bus. Není dovoleno v zavazadle přepravovaném v 
zavazadlovém prostoru přepravovat cenné věci, doklady, křehké věci. V takovém případě KS Bus neodpovídá 
za zničení, poškození či ztrátu těchto věcí. 

3. Přeprava dětských kočárků. Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 
provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. Pro přepravu kočárků bez dítěte platí 
ustanovení o přepravě zavazadel přepravovaných odděleně v zavazadlovém prostoru.   

4. Přeprava cestujícího na vozíku – KS Bus přepraví Cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení 
vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. 

5. Přeprava jízdních kol, lyží, snowboardů a dalších sportovních potřeb. Jízdní kola, lyže, snowboardy a další 
rozměrné sportovní potřeby KS Bus přepraví pouze v případě, že tak bylo ujednáno ve Smlouvě o přepravě 
osob uzavřené s Objednatelem. Sportovní potřeby, jako jsou lyže, snowboardy či jízdní kola, jsou 
přepravovány v prostorech určených řidičem, např. ski boxech či přívěsech. 

6. Přeprava zvířat. Přeprava živých zvířat je zakázána, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

7. Označení zavazadel. Cestující je povinen vhodným způsobem (např. visačkou) označit svá přepravovaná 
zavazadla ukládaná do zavazadlového prostoru. Toto označení musí obsahovat jméno, příjmení a adresu 
Cestujícího, dále zde musí být uvedena cílová stanice Cestujícího a telefonní kontakt na Cestujícího, 
popřípadě kontaktní e-mail. 

8. Škoda způsobená na zavazadlech. KS Bus neodpovídá za věci, které Cestující ve vozidle zapomene. KS Bus 
neodpovídá za škodu na přepravovaném zavazadle, pokud ztráta či poškození zavazadla byly způsobeny za 
těchto podmínek: 

a. obal neodpovídal povaze přepravované věci, 

b. obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které nesmějí být obsahem zavazadla, živá zvířata, 
snadno zkazitelné věci,  

c. jestliže obsah zavazadla nebyl pravdivě deklarován a k poškození došlo povahou věci, 

d. nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo neodvratitelná jednání třetích osob, které KS 
Bus nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, 

e. jednáním Cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného 
zavazadla. 

9. Zasedací pořádek. Cestující může ve vozidle obsadit pouze jedno sedadlo. V případě, že není výběr sedadla 
dán ve Smlouvě o přepravě osob, sedadlo přiděluje Cestujícímu řidič KS Bus při nástupu do vozidla. Zasedací 
pořádek je plně v kompetenci KS Bus, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

10. Cestující mladší 12 let. Cestující do 12 let nesmí během jízdy obsadit sedadlo umístěné za řidičem či místa 
před čelním sklem vozidla.  

 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pojištění KS Bus. KS Bus prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ uplatňování nároků osob z titulu 
škody vzniklé činnosti KS Bus ve smyslu těchto Podmínek a uzavřené Smlouvy o přepravě osob, tj. povinné 
ručení a pojištění odpovědnosti za škodu. 
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2. Volba práva, řešení sporů. Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, 
bez ohledu na kolizi právních řádů. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy o 
přepravě osob a těchto Podmínek budou řešeny u věcně příslušného soudu v České republice. Místní 
příslušnost bude určena dle sídla KS Bus. 

3. Odchylná ujednání oproti Smlouvě o přepravě osob. V případě, že se ustanovení těchto Podmínek liší od 
Smlouvy o přepravě osob, ustanovení Smlouvy o přepravě osob, jako individuální dohody mezi Smluvními 
stranami, mají přednost před těmito Podmínkami. 

4. Změna Podmínek. KS Bus je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. KS Bus 
je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Podmínek na svých internetových stránkách, 
popř. zaslat novou verzi Objednateli na jeho e-mailovou adresu, je-li mezi KS Bus a Objednatelem 
uzavřena Rámcová smlouva o přepravě osob. Objednatel má právo změny Podmínek odmítnout, a to 
zasláním výpovědi písemně v listinné podobě nebo e-mailem zaslaným na adresu KS Bus; výpovědní lhůta 
se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do účinnosti nové verze podmínek. Neodmítne-
li Objednatel změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, do doby nabytí účinnosti nové verze 
podmínek, řídí se vztah z Rámcové smlouvy o přepravě osob novou verzí podmínek ve znění, ve kterém 
byly Objednateli oznámeny. 

5. Jazyk. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

6. Účinnost Podmínek. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 7. 2020. 

 

 

Ve Veverských Knínicích, dne 1. 7. 2020 

 

 

 
 

 

 

…………………………………………………… 

Ing. Šimon KOTAČKA 

Jednatel 


