OSOBNÍ DOPRAVA
ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
TÉMA
Vaše dopravní společnost dosud neprovozuje autobusovou dopravu, ale jen nákladní provozovanou
velkými vozidly. Sídlo má v Hodoníně. Hledáním dalších možností na trhu a průzkumem jste si zjistili,
že některé podniky a sportovní oddíly ve Vašem kraji potřebují zajistit přepravu svých zaměstnanců a
sportovců. Máte proto záměr pořídit autobus a nabídnout přepravu osob těmto subjektům.
Co vše musíte udělat, abyste záměr mohl realizovat?
VSTUPNÍ ÚDAJE
Podnik jako benefit pro své zaměstnance jim poskytuje dopravu do a ze zaměstnání formou dopravy
z jejich trvalých bydlišť do podniku PLETANAS a.s., s tím že tito nastupují a vystupují vždy na předem
určených zastávkách, s vyloučením nástupu veřejnosti.
Sportovci mají požadavky na přepravu vždy jen pátek odpoledne a v sobotu dopoledne.
V první fázi se rozhodnete nabídnout podniku PLETANAS a.s., každodenní (pondělí až neděle)
přepravu 45 jeho zaměstnanců z okruhu pouze max. 48 km od sídla firmy v Hodoníně. Tělovýchovná
jednota Sokol po vás poptává přepravu svých dorostenců, a to každý pátek odpoledne do místa
soutěžního přeboru a v sobotu ráno odvoz cvičenců zpět do Hodonína. Řidiči autobusu bude
zajištěno ubytování na náklady TJ Sokol vždy v místě konání přeboru.
OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ










podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat – koncese a další náležitosti
povinnosti dopravce v příležitostné osobní dopravě
zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis, doklady k vozidlu
zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, nutná školení, práce se
zaměstnanci, doklady řidičů
návrh možného provozu autobus (ů) s jedním zájezdem z hlediska volby kategorie vozidla,
vzorový rozpis jízd řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a
pracovně právních předpisů
návrh jízdních režimů, které dopravce předloží cestovní agentuře
návrh ceny za pronájem autobusu (hodinově, celodenní) resp. co sazbu ovlivní, jaké jsou
nákladové položky
návrh smlouvy s objednatelem dopravy

ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
TÉMA
Jste dopravce se sídlem v Horní Lhotce. Vaše dopravní společnost dosud provozuje jen silniční
dopravu nákladní provozovanou malými vozidly. Hledáním dalších možností na trhu a průzkumem
jste si zjistili, že některé moravské cestovní agentury potřebují zajistit přepravu svých zákazníků na
nákupní zájezdy do Polska, na Slovensko a Rakouska na burzy. Máte proto záměr pořídit jeden nebo
více autobusů a nabídnout přepravu osob těmto cestovním agenturám. Hlavním zákazníkem je velká
cestovní agentura z Kostomlat, která potřebuje zajistit přepravu klientů v rámci nákupních zájezdů do
Polska.
Co vše musíte udělat, abyste záměr mohl realizovat?
VSTUPNÍ ÚDAJE
Agentura pořádá zájezdy v trvání jeden (nákupy v Polsku, Rakousku a na Slovensku) pro 25 až 45
zákazníků, kteří nastupují v Prostějově, Ostravě a Dolní Lhotě.
V době sezóny je častý požadavek zajistit dopravu dvou až tří skupin ve stejném termínu.
OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ











podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat – zejména vyjmenovat základní doklady,
jejichž držitelem se uchazeč musí stát a vymezit podklady, které jsou nutné k jejich získání,
uvést a vysvětlit jaké právní předpisy budou upravovat provoz linky – právní režim
povinnosti dopravce v mezinárodní příležitostné osobní dopravě po EU
zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis, doklady ve vozidle
zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, nutná školení, práce se
zaměstnanci, doklady řidiče
návrh možného provozu autobusů z hlediska volby kategorie vozidel, rozpisů jízd jednotlivých
autobusů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku
řidičů a pracovně právních předpisů
návrh jízdních režimů, které dopravce předloží cestovní agentuře
návrh ceny za pronájem autobusu (hodinově, celodenní) resp. co sazbu ovlivní, jaké jsou
nákladové položky
návrh smlouvy s objednatelem

