
 1 

        AUTO-BEY spol.s r.o., Pálavská 779/2, 148 00 Praha 4 
Zapsaná u Městského soudu v Praze: oddíl C29888, IČ:61506524 

 tel: +420 602 386 475, e-mail: info@autobey.cz 
(dále jen dopravce) 

vyhlašuje v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční osobní dopravu a se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a předpisy s 
pravidelnou osobní dopravou přímo souvisejícími 

Smluvní přepravní podmínky pro pravidelnou přepravu osob, věcí 

a živých zvířat na všech linkách provozovaných dopravcem. 

Přepravní smlouva, jízdní doklady 
Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního 
řádu, tarifu a vyhlášených přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména 

závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní zastávky do zastávky cílové spoji uvedenými v 
jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky 

a zaplatit cenu za přepravu (jízdné) dle tarifu. 

1) Přeprava cestujících na pravidelných linkách dopravce je uskutečňována za ceny stanovené 
podle aktuálního ceníku vyhlášeného dopravcem. 
2) Při placení cestujících ve vozidle, je cestující povinen přispívat plynulému odbavení včasným 
připravením vhodných platidel. 
3) Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem. 
4) Cestující musí mít u sebe platnou jízdenku po celou dobu přepravy i v okamžiku vystupování 
z vozidla a je povinen kdykoliv během jízdy i výstupu z vozidla, předložit na vyzvání oprávněného pracovníka 
k nahlédnutí jízdenku, popř. průkaz na slevu. 
5) Cestující, který se neprokáže platnou jízdenkou, je povinen zaplatit cenu jízdného z nástupní zastávky 
do cílové zastávky včetně přirážky 1.000 Kč.  
6) Cestující je povinen zaplatit za nedodržení přepravního řádu, znečištění vozidla, rušení cestujících a 
další chování, které je v rozporu s přepravním řádem, přirážku 1.000 Kč. 
7) Cestující je povinen při převzetí jízdenky zkontrolovat si jízdenku, zda mu byla vydána podle jeho údajů 
a ceny jízdného. 
8) Přeprava dětí, žáků a studentů: děti do 6 let věku mají nárok na přepravu zdarma. Cestující s dítětem, 
které je dle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní 
místa volná. Děti do šesti let věku lze přepravovat jen v doprovodu osoby starší 10 let. Děti od věku 6 let do 
dovršení15 let se přepravují se slevou 75%. 
9) Držitel místenky má právo na zajištěné místo k sezení po celou dobu jízdy na zakoupený úsek cesty. 
10) Zavazadlo o rozměrech max. 50x30x20cm je považováno za příruční zavazadlo - není zpoplatněno a 
přepravuje se společně s cestujícím ve vozidle 
11) Zavazadla větších rozměrů, než je příruční zavazadlo, je přepravováno v zavazadlovém prostoru a 
je vždy zpoplatněno. Uložení zavazadla do zavazadlového prostoru je povinen cestující vždy nahlásit řidiči. 
Pověřená osoba (řidič) určí, zda nadrozměrné zavazadlo může být výjimečně přepravováno jako příruční 
zavazadlo na palubě autobusu. Přeprava nadrozměrného zavazadla je vždy zpoplatněna bez ohledu na to, zda je 
toto zavazadlo přepravováno na palubě autobusu či v zavazadlovém prostoru. 
12) Zavazadlo v hodnotě více než 5.000 kč, nebo zavazadlo, které vyžaduje, aby s ním bylo určitým 
způsobem zacházeno, je povinen cestující ohlásit pověřené osobě, řidiči. Pověřená osoba (řidič) určí, zda toto 
zavazadlo bude přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako příruční zavazadlo, popř. odděleně jako 
cestovní zavazadlo, a to s ohledem na bezpečnost ostatních cestujících.  
13) Zavazadla jako jsou skořepinové kufry, kufry na kolečkách a ostatní tvrdá zavazadla se 
z bezpečnostních důvodů přepravují vždy v zavazadlovém prostoru. 
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14) Přepravu drobného domácího a jiného malého zvířectva je možná, pokud tomu nebrání zvláštní 
předpisy, není jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších, nebo v jiných 
vhodných schránkách s nepropustným dnem. Jsou zpoplatněna jako zavazadla. 
15) Přeprava psů je umožněna pouze s bezpečnostním náhubkem a na krátkém vodítku vždy za poloviční 
jízdné. Přepravu psů a jejich umístění ve voze určí řidič. Ve vozidle mohou být přepravováni max. 2 psi. Psi, kteří 
doprovází slepce, a asistenční psi nelze odmítnout a jsou přepravováni bezplatně. Je přísně zakázáno, aby 
jakékoliv zvíře sedělo na sedadle cestujících. 
16) Cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou povaze provozu a uposlechnout pokynů, které 
jim dá oprávněný pracovník dopravce (řidič). Cestující se musí chovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a 
plynulost dopravy a pořádek ve vozidle. Není dovoleno působit rušivě na pracovníky dopravce při výkonu jejich 
služby, zejména není dovoleno: mluvit za jízdy s řidičem, pískat, zpívat, chovat se hlučně, pocházet za jízdy po 
vozidle, pohazovat po vozidle odpadky a jiné předměty, kouřit ve vozidle, nastupovat do vozidla plně obsazeného 
nebo do vozidla, které oprávněný pracovník prohlásil za obsazené. Není dovoleno zdržovat se v prostoru řidiče a 
chovat se tak, aby byli ostatním cestujícím na obtíž.  
17) Z přepravy mohou být vyloučeny osoby: 

• které se neprokážou platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku 

• které i přes upozornění nedodržují Smluvní přepravní podmínky dopravce a pokyny a 
příkazy osoby pověřené dopravcem, řidiče 

• které znečistili vozidlo 

• které svým chováním ruší klidnou přepravu a ostatní cestující nebo je jinak obtěžují.  
Cestující vyloučený z přepravy nemá nárok na vrácení jízdného. 
18) K přepravě nebude přijata osoba se silně znečištěným oděvem, v silně podnapilém stavu nebo pod 
vlivem návykových látek a osoba, která by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž:  
 
Přepravu osob na invalidním vozíku je možné uskutečnit jen s vědomím řidiče a za těchto podmínek: 

• řidič může odmítnout takovouto přepravu, pokud to technické provedení vozidla, obsaditelnost vozidla a 
bezpečnost přepravy nedovolují, 

• imobilní osoba je povinna zajistit si předem pomoc při nakládání a vykládání vozíku, 
• vozík musí být ve vozidle v zavazadlovém prostoru a zajištěn proti samovolnému pohybu 
• před výstupní zastávkou musí imobilní osoba, popř. doprovod, včas oznámit řidiči úmysl vystoupit z 

vozidla. 

Přeprava dětských kočárků je možné uskutečnit jen s vědomím řidiče a za těchto podmínek: 
Dětský kočárek je přepravován jako spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo. Jeho přeprava je zpoplatněna. 

Přeprava jízdních kol je možné uskutečnit jen s vědomím řidiče a za těchto podmínek: 
Jízdní kola jsou přepravována jako spoluzavazadla v zavazadlovém prostoru, nebo samostatně mimo vozidlo v 
přívěsu nebo nosiči. Dopravce neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. Přeprava kol je zpoplatněna. 

Nastoupením do autobusu přepravní společnosti AUTO-BEY, spol. s r.o.    
cestující souhlasí se zněním těchto přepravních podmínek. 

 
 
V Praze 1.11. 2021. 
 
 
                                                                                       Zuzana Nebřenská 
                                                                                    Jednatelka společnosti 


