
Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. 
 

 

 PŘEPRAVNÍ ŘÁD - SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

ZNOJEMSKÉHO VINOBUSU 
 

1.  Tyto smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat 

a stanovují podmínky pro tuto přepravu při provozu turistického vinařského autobusu – 

znojemského vinobusu. 

 

2. Dopravce uzavře přepravní smlouvu s cestujícím tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. O 

obsazení vozidla rozhoduje řidič. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující do vozidla 

nastoupí a zakoupí si jízdenku. 

 

3. Jízdné je cestující povinen zaplatit podle ceníku dopravce a je žádoucí, aby přispíval k 

plynulému odbavení včasným připravením vhodných platidel. Právo na zlevněné jízdné je cestující 

povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém 

jejím použití. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydaná platná 

jízdenka ze strojku pro tisk jízdenek, zda zaplacené jízdné odpovídá ceně vyznačené na jízdence a 

zda má jízdenka správné datum konání jízdy. Po celou dobu přepravy i v době výstupu musí 

cestující mít jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození pro případ 

kontroly. Smluvním partnerem společnosti pro výkon kontroly jízdních dokladů a tedy oprávněnou 

osobou je firma ASAD. 

 

4. Ceník jízdného: 

- obyčejné jízdné za jeden úsek mezi dvěma po sobě následujícími zastávkami: 25 Kč / na osobu. 

- děti do 15 let, studenti, důchodci, tělesně postižení: za jeden úsek mezi dvěma po sobě 

následujícími zastávkami: 20 Kč / na osobu. 

- rodinné jízdné (maximálně 2 dospělí a maximálně3 děti) 110 Kč za osobu celodenní 

celookruhová jízdenka s možností vícenásobného přerušení jízdy v daný den 

- celodenní celookruhová jízdenka s možností vícenásobného přerušení jízdy v daný den: 150 Kč / 

na osobu. 

Při přerušení jízdy není garantován opětovný nástup při plně obsazeném vozidle!  

Všechny jízdenky platí pouze v den jejich vydání! 

- jízdní kolo – zdarma (počet omezen na volné stojany v přívěsném vozíku) 

- kočárky a zvířata jsou vyloučena z přepravy 

- mimořádné okružní jízdy znojemského Vinobusu s průvodcem, nebo bez, po ukončení pravidelné 

přepravy, nebo mimo sezónu lze dohodnout při objednávce minimálně 1 pracovní den před 

uskutečněním jízdy.  

Informace na telefonním čísle 602 538 227, obchodní odd., e-mail: zds-obchodni@seznam.cz. 

Ceny jsou uvedeny na portále www.zds-psota.cz 

 

5. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem je povinen zaplatit jízdné a přirážku 

k jízdnému. Cestující, který nedodržuje přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy 

osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který 

jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku, nebo může být oprávněnou osobou vyloučen 

z přepravy. 

Výše přirážky činí 1 500,- Kč s tím, že: 

- při úhradě přirážky ihned,  nebo do sedmi kalendářních dnů v sídle dopravce se tato částka  

snižuje na 800,- Kč. 

- při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 1 500,- Kč nemění. 

mailto:zds-obchodni@seznam.cz
http://www.zds-psota.cz/


 

6. Zavazadla ve znojemském Vinobusu jsou přepravována jako příruční zavazadla a přepravovaná 

bezplatně, nejvýše však jedno zavazadlo na osobu, neučiní-li oprávněná osoba výjimku s ohledem 

na přepravní možnosti a bezpečnost. 

Bezpečná manipulace s těmito zavazadly, dohled na ně a odpovědnost za ně přísluší cestujícímu. 

 

7. Živá zvířata jsou z přepravy vyloučena. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu nelze z 

přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. 

 

8. Řidič vozidla jako pověřená osoba a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy 

vybavená kontrolním odznakem, nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna 

dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy, nebo 

bezpečnosti ostatních cestujících. 

Řidič vozidla a jiná, dopravcem pověřená osoba je oprávněna: 

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním 

dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, dále pokud přes upozornění nedodržuje 

přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, jeví znatelné známky opilosti, znečišťuje 

vozidlo, vyhazuje předměty z vozidla, poškozuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší 

klidnou přepravu cestujících, nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy nesmí 

být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího 

b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře, pokud jsou 

překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících, nebo ohrožují zdraví cestujících, nebo 

pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky a obsaditelnost vozidla. 

c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku, nebo 

vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti. 

 

9. Cestující nesmí v autobuse: mluvit za jízdy na řidiče, vstupovat do vozu na kolečkových 

bruslích, zdržovat se v prostoru, který znemožňuje bezpečný výhled řidiče, kouřit ve vozidle 

odkládat věci na sedadla, chovat se hlučně, reprodukovat hudbu, konzumovat vlastní potraviny, 

nebo obtěžovat spolucestující jiným nevhodným chováním, nebo poškozovat interiér vozidla. 

 

10. Znojemský vinobus je provozován Znojemskou dopravní společností – PSOTA, s.r.o.  

pro občanské sdružení Sdružení VOC ZNOJMO. 

 

 

 

 

Ve Znojmě 8.6.2020                                                                         Ing. Petr Chadim v.r. 

                                                                                                             ředitel společnosti 

   

 

 


