Smlouva o přepravě osob
Senior doprava Českého červeného kříže …………………..
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7
se sídlem Janovského 767/29, 170 00 Praha 7
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7 je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
39649.

IČO 00425664
zastoupený Bc. Zuzanou Dufkovou, DiS., ředitelem Úřadu OS ČČK
na straně jedné (dále jen „dopravce“)
a
datum narození:
příjmení a jméno:
telefonní číslo:
bytem:
,
na straně druhé (dále jen „cestující“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle občanského zákoníku a podle zákona o silniční dopravě
v platném znění tuto Smlouvu o přepravě osob.
Článek I.
Rozsah poskytovaných služeb
Dopravce se touto smlouvou zavazuje přepravit cestujícího do místa určení podle pokynů cestujícího a po
vzájemně odsouhlasené trase. Doprava podle této smlouvy bude realizována ode dne podpisu oběma
stranami v rámci kraje hlavního města Prahy, případně podle požadavků cestujícího. Cestující se zavazuje
vždy specifikovat požadovanou přepravu objednávkou učiněnou nejpozději den před plánovanou
jízdou. V objednávce cestující určí požadovaný datum, čas a místo přistavení automobilu a dále určí přesně
místo, do kterého se bude přeprava uskutečňovat. Na základě přijaté objednávky dopravce sám anebo
prostřednictvím třetích osob (dále jen „řidič“) zajistí včasné přistavení požadovaného automobilu
a zabezpečí přepravu cestujícího v souladu s touto smlouvou o přepravě.
Článek II.
Výše úhrady a způsob placení
Cena za dopravu se řídí platným ceníkem dopravce, který je zveřejněn na webové stránce dopravce
(www.cckpraha7.cz). Ceník platný při podpisu smlouvy je přílohou této smlouvy. Dopravce si vyhrazuje
právo na změnu ceny za dopravu, a to v případě změny cen pohonných hmot a dalších souvisejících
nákladů s dopravou.
Článek III.
Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva je uzavřena počínaje dnem podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou, přičemž
účastníci tuto smlouvu mohou jednostranně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí 1 měsíc
a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Článek
IV.
Ostatní ujednání
Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platným občanským
zákoníkem, zákonem o silniční dopravě a platnými právními předpisy. Smlouva může být měněna nebo
zrušena pouze písemně.
Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po 1
vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, jejímu
obsahu rozumí a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Praha dne
……………………………………..
dopravce

V ……………………… dne ………………
……………………………………..
cestující

CENÍK
platný od 1. 10. 2020, uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

Senior doprava ČČK
Cena jízdného po městě Praha
Jedna jízda je nastoupení a následné vystoupení z vozu. Cesta například k lékaři a zpět = 2 jízdy.

Cena dopravy v hotovosti
1 jízda
50,00 Kč
Cena dopravy při zakoupení permanentky:
5 jízd
235,00 Kč
(jedna jízda 47,00 Kč)
10 jízd
450,00 Kč
(jedna jízda 45,00 Kč)
15 jízd
630,00 Kč
(jedna jízda 42,00 Kč)
Permanentka je přenositelná a platná do jejího úplného vyčerpání.
Čekání 1 hodina

60,00 Kč

(doprovod)

Cena jízdného mimo města Praha
Cena dopravy v hotovosti
1 km
8,00 Kč
Čekání 1 hodina

60,00 Kč

(doprovod)

