
Řidič:

Účastí na projektu Jezdíme spolu, a to jak prostřednictvím užívání aplikace TwoGo (dále jen „aplikace“) či 
jiným způsobem, řidič souhlasí a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla: 

  Řidič je odpovědný za všechny cestující v autě. Řidič odpovídá za řádné připoutání bezpečnostními 
pásy všech spolucestujících. 

  Není-li řidič zároveň vlastníkem vozidla, zajistí si od vlastníka prokazatelný doklad o sjednání zákonného 
povinného ručení (zelená karta) ve smyslu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích* pro vozidlo, které má být užito pro sdílenou jízdu (dále jen „spolujízda“). 

  Řidič zváží sjednání úrazového připojištění osob na ostatních sedadlech pro případ dopravní nehody.

  Řidič zajistí, že vozidlo, jež má být užito pro spolujízdu, je ve stavu umožňujícím provoz na pozemních 
komunikacích dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích*.

  Řidič je držitelem platného řidičského oprávnění.

  Řidič dodržuje během spolujízdy všechny dopravní předpisy ve smyslu zákona o silničním provozu**.

  Řidič se chová ke spolucestujícím tak, aby se při spolujízdě cítili bezpečně a příjemně.

  Řidič zadává o spolujízdě pravdivé a přesné informace do aplikace TwoGo, zejména co se týče místa 
pro vyzvednutí, cílové destinace jízdy a časových údajů.

  Řidič informuje ostatní cestující o případné změně nebo zrušení jízdy, a to v dostatečném předstihu.

  Řidič se vždy dohodne před započetím spolujízdy na výpočtu konečné ceny za spolujízdu se spoluce-
stujícími, která však nesmí být vyšší, než cena doporučená aplikací TwoGo. 

  V případě, že řidič využívá pro spolujízdy služební vůz, může žádat od spolucestujících finanční spo-
luúčast za cestovní výdaje pouze při soukromých cestách, nikoliv při cestách služebních.

  Pokud přesáhnou celkové příjmy řidiče v návaznosti na účast v projektu Jezdíme spolu (spolu s 
ostatními příležitostnými příjmy) hranici 30.000 Kč za rok, bere řidič na vědomí, že tyto příjmy podléhají 
zdanění.

  Řidič nebude kontaktovat účastníky projektu Jezdíme spolu za jiným účelem, než je dohodnutí na 
podmínkách pro spolujízdy.

  Pokud dojde ke zpoždění některého ze spolucestujících, vyčká řidič maximálně 10 minut do příchodu 
spolucestujícího. 

  V případě špatné zkušenosti se spolucestujícím, přidá řidič v aplikaci TwoGo spolucestujícího na sez-
nam blokovaných osob.

  Řidič pomůže řešitelskému týmu ŠKODA Jezdíme spolu při zjišťování zpětné vazby na spolujízdu.

* Zákon č.56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 
307/1999 Sb.

** Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: Společnost ŠKODA AUTO a.s. není 
za žádných okolností odpovědná, za jakékoliv 
škody či újmy vzniklé v souvislosti s účastí 
v projektu Jezdíme spolu

KODEX JEZDÍME SPOLU



Spolucestující:

Účastí na projektu Jezdíme spolu, a to jak prostřednictvím užívání aplikace TwoGo (dále jen „aplikace“) či 
jiným způsobem, spolucestující souhlasí a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla: 

  Spolucestující se dostaví na smluvené místo s řidičem vždy s dostatečným předstihem.

  Spolucestující za žádných okolností nesmí ohrozit řidiče během spolujízdy a respektuje jeho/její návyky 
při řízení vozidla.

  Spolucestující neznečišťuje a žádným způsobem nepoškozuje vozidlo řidiče.

  Spolucestující se chová ohleduplně k řidiči i k ostatním spolucestujícím.

  Spolucestující informuje řidiče s dostatečným předstihem o případných změnách nebo o zrušení 
spolujízdy.

  Spolucestující se finančně podílí na nákladech za spolujízdu dle domluvy s řidičem, do výše do-
poručené ceny dle TwoGo.

  Spolucestující nebude kontaktovat účastníky projektu Jezdíme spolu za jiným účelem, než je dohod-
nutí na podmínkách pro sdílenou jízdu.

  Spolucestující pomůže řešitelskému týmu ŠKODA Jezdíme spolu při zjišťování zpětné vazby na 
sdílenou jízdu.

  V případě špatné zkušenosti s řidičem, přidá Spolucestující v aplikaci TwoGo řidiče na seznam blokova-
ných osob.

  Pokud dojde ke zpoždění řidiče, vyčká spolucestující alespoň 10 minut do příjezdu řidiče. 

Upozornění: Společnost ŠKODA AUTO a.s. není 
za žádných okolností odpovědná, za jakékoliv 
škody či újmy vzniklé v souvislosti s účastí 
v projektu Jezdíme spolu

KODEX JEZDÍME SPOLU


