
Smluvní přepravní podmínky pro přepravu klientů CESTOVNÍ KANCELÁ ŘE NYKAR 
s.r.o. na ostrov Cres. 

Povinnosti cestujícího:  

1. Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost, zdržet se všeho co by mohlo ohrozit 
bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve 
vozidle a působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

Cestujícím není při přepravě ve vozidle dovoleno:   

1. Mluvit za jízdy na řidiče, zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostoru, který  
znemožňuje řidiči bezpečný výhled. 

2. Kouřit, chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, používat hlasitě rozhlasový přijímač  
nebo jiné reprodukční zařízení, znečišťovat nebo poškozovat ostatní cestující nebo vozidlo, obtěžovat 
ostatní cestující například nevhodným chováním. 

3.  Otvírat za jízdy dveře vozidla, vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven. 
4. Přepravovat zvířata.   

Cestující je povinen:  

1.  Dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, (řidič, delegát, průvodce, vedoucí zájezdu apod.), které 
směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních 
cestujících.   

2. Cestující je povinen dodržovat zasedací pořádek dle pokynů průvodce případně řidiče a nelze 
nárokovat usazení na jiné sedadlo. 

3. Na výzvu pověřené osoby se prokázat platným cestovním dokladem. 

Přeprava zavazadel: 

 1. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze vzhledem k rozměru, délce nebo 
hmotnosti  bez obtíží přepravit za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou 
ostatním na obtíž. Cestující je povinen viditelně označit zavazadla svým jménem a příjmením. 

2. Cestující si může vzít s sebou k přepravě dvě zavazadla (jedno skladné do zavazadlového prostoru o 
max. rozměru 50 x 50 x 100 cm o max. váze 20 kg a jedno příruční.  Zavazadla s vyšší hmotností 
mohou být z přepravy vyloučena. 

3. Cestující je povinen nahlásit řidiči před jízdou každou jednu věc, jejíž hodnota přesahuje 10.000,- Kč 
a je přepravována v zavazadlovém prostoru.  

4. Za příruční zavazadla v průběhu cesty zodpovídá cestující.  
5. Cestujícím není dovoleno brát  sebou do vozidla nebezpečné věci (nabité zbraně, výbušniny, látky 

jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé nebo věci, které mohou způsobit nákazu, dále pak věci,  které 
nelze umístit ve vozidle na místě k tomu určeném)  

Používání bezpečnostních pásů 

1. Pokud je autobus vybavený bezpečnostními pásy pro cestující, je cestující ve smyslu platné legislativy 
EU vtělené do zákona č. 361/2000 Sb. povinen být těmito pásy během jízdy připoután; místa 
s bezpečnostními pásy jsou  označena piktogramem.   

 
Ostatní ustanovení: 
  
1. Náhrada škody za pozdní příjezd autobusu není vymahatelná. 
2. Vyloučit z přepravy cestujícího, bez náhrady škody, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, 

pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo ostatní cestující, nebo svým chováním 
ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje, vyloučením z přepravy nesmí 
být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího. Dále bez náhrady škody vyloučit z přepravy cestujícího, 
který nemá potřebné dokumenty k cestě do zahraničí. Vyloučit cestujícího z přepravy nelze bez 
souhlasu majitele Cestovní kanceláře Nykar. s.r.o. pana Pavla Kárného, telefon +420 603 434 245.  


