Přepravní kontrola
Základní informace
Kontrola dodržování tarifních a přepravních podmínek náleží pověřené osobě.
Pověřená osoba je řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce, která se prokazuje průkazem nebo
pověřením dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy.
Pověřená osoba je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, například usměrněním
nástupu nebo výstupu z vozidla určenými dveřmi, přičemž dbá na zachování plynulosti a
bezpečnosti provozu.

Povinnosti cestujících při přepravní kontrole
1)

Na výzvu pověřené osoby je cestující povinen prokázat se platným jízdním dokladem
(např. předložením papírového jízdního dokladu nebo přiložením bezkontaktní platební
karty s přiřazeným časovým kupónem ke kontrolnímu čtecímu zařízení pověřené osoby
dopravce). Neprokáže-li se platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku
nebo se prokázat osobními údaji dle čl. 8, odst. 4), písm. g) SPP IDSOK potřebnými na
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky,

2) Na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění
totožnosti, nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby
oprávněné zjistit totožnost cestujícího, nesplní-li povinnost uvedenou v čl. 8, odst. 4), písm.
e) SPP IDSOK.

Sankce za porušení Smluvních přepravních podmínek
Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému.
1)

Za jízdu bez platného jízdního dokladu je stanovena přirážka k jízdnému ve výši 1500 Kč.
V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému v hotovosti na místě 300 Kč nebo do 15
kalendářních dnů, snižuje se přirážka na 400 Kč.

2) Cestující, který se nemůže na vyzvání prokázat platnou jízdenkou za zavazadlo, popř. za
psa, je povinen zaplatit přepravné a přirážku ve výši 100 Kč.

Přirážku k jízdnému lze uhradit:
1)

Do 15 kalendářních dnů po kontrole přiloženou poštovní poukázkou.

2) Bankovním převodem (pro dohledání platby je nezbytné uvést variabilní symbol shodný
s číslem zápisu o provedené přepravní kontrole - v pravé horní části na lícové straně Zápisu
o provedené přepravní kontrole, konst. symbol 0558).
3) V hotovosti u kontrolora.
4) V hotovosti na pokladně, Sladkovského 37, Olomouc, 77900
Za datum úhrady se považuje datum zaplacení v hotovosti, datum podání na složence nebo
datum připsání na bankovní účet u bezhotovostních plateb.

Současně se zahájením vymáhání se dlužná částka navyšuje o administrativní výlohy.
Upozorňujeme, že žádným právním předpisem není stanovena povinnost zaslání upomínky.
Číslo bankovního účtu pro uhrazení přirážky k jízdnému: 7876232/0800
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