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Výňatek ze smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje pro zónu 71
Výňatek ze smluvních přepravních podmínek
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (SPP IDSOK) pro zónu 71
vydaných v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.266/1994 Sb.,
o dráhách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu
pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“)
Všeobecná ustanovení
SPP IDSOK platí na linkách veřejné linkové dopravy (příměstských, dálkových), linkách městské hromadné dopravy
zařazených do IDSOK a stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a povinnosti
cestujících a dopravců.

Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě vyplývající z jízdního dokladu tím, že nastoupí
do vozidla nebo vstoupí do prostoru označeného jako prostor veřejnosti přístupný pouze s platným jízdním dokladem nebo dopravce
umožní cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla a cestující zaplatí jízdné bezodkladně při nástupu do vozidla v nástupní
zastávce. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, SPP IDSOK a Tarifu IDSOK.
Dokladem o plnění smlouvy pro cestujícího je pro celou dobu přepravy, včetně okamžiku vystoupení z vozidla, platný jízdní doklad,
kterým se cestující na vyzvání pověřené osoby prokazuje. Pověřená osoba je řidič, průvodčí nebo osoba dopravce, která se prokazuje
kontrolním odznakem nebo jiná pověřená osoba dopravce, která se prokazuje průkazem nebo pověřením dopravce s oprávněním
dávat cestujícím pokyny a příkazy. Přepravní smlouva je dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu
podle uzavřené přepravní smlouvy nebo i tehdy, došlo-li v průběhu cesty k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou
osobou.

Jízdní doklady a jejich použití
Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
- cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, Tarifem IDSOK nebo SPP IDSOK,
- nejsou vyplněné předepsané údaje, případně nejsou čitelné,
- je v něm škrtáno, přepisováno a mazáno,
- nejde o originál,
- je používán bez platného průkazu dopravce nebo bez požadované fotografie,
- je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro jeho kontrolu,
- údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
- je použit neoprávněnou osobou,
- není na jízdence nejpozději v den zakoupení vypsáno číslo průkazu, pokud nebylo již vytištěno dopravcem,
- uplynula jeho časová nebo zónová platnost,
- na jednotlivé jízdence není vyznačena doba platnosti, nástupní zóna, další zóny, případně jejich počet nebo jízdenka byla
označena až po zahájení kontroly pověřenou osobou,
- časová a zónová platnost je vyznačena opakovaně, odlišně.
Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat, vyjma jízdenky, na které nejsou pouze vyplněny předepsané údaje.
Odebrání neplatné jízdenky musí pověřená osoba cestujícímu písemně potvrdit v zápisu o provedené přepravní kontrole. Správnost
údajů v zápisu o provedené přepravní kontrole cestující potvrdí podpisem. Cestující obdrží kopii zápisu.

Podmínky nástupu cestujících do vozidel
Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba), je povolen všemi dveřmi,
stejně tak výstup u linek MHD (mimo nočních linek DPMO) a u všech linek veřejné linkové dopravy (mimo linek dálkových).

Přeprava dětských kočárků, zavazadel a živých zvířat
Dětský kočárek s dítětem lze přepravovat, pokud to obsazenost vozidla dovoluje. Ve vozidle smí být přepravován jen jeden
kočárek, pověřená osoba může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince dovolují. Řidič vozidla může
přepravu dětského kočárku v době zvýšených nároků na přepravu odmítnout. Nástup s kočárkem je dovolen jen se souhlasem
pověřené osoby dveřmi označenými na vnější straně symbolem kočárku. Cestující s dětským kočárkem může vystoupit z vozidla jen
s vědomím pověřené osoby a určenými dveřmi. Výstup z vozidla cestující s kočárkem oznámí pověřené osobě dvojím krátkým
stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“ nebo ústně.
Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle
uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nebyla jim na obtíž. Při ukládání zavazadla je nutno respektovat
pokyny pověřené osoby. Zavazadla a předměty, které není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru, podrobné
podmínky přepravy dětských kočárků a živých zvířat obsahuje úplné znění SPP IDSOK. Přeprava jízdních kol je povolena pouze ve
speciálních cyklobusech.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím
Pověřená osoba je oprávněna:
- dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti
dopravy,
- nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou
bezpečné a pohodlné přepravy cestujících, ohrožují jejich zdraví nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
zejména obsazenost vozidla,
- uložit cestujícímu zaplatit přirážku pokud přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, SPP IDSOK, Tarif IDSOK, pokyny a příkazy
pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak
obtěžuje,
- vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost
zaplatit jízdné a přirážku, cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který pro mimořádné
znečištění oděvu nebo obuvi anebo z jiných důvodů může být spolucestujícím na obtíž.

Cestující je zejména povinen:
- dodržovat Přepravní řád, SPP IDSOK a Tarif IDSOK,
- při nástupu do vozidla, pobytu v něm a při výstupu z vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných
osob, bezpečnost a plynulost dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní a silniční dopravy,
- dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti cestujících a plynulosti dopravy,
- na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení Přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, za znečištění
vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jejich jiné obtěžování,
- nastupovat do vozidla s platným jízdním dokladem, případně si jej zakoupit ve vozidle nebo předem zakoupený neprodleně při
nástupu označit v příslušném zařízení, Čas potřebný k neprodlenému označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující
potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal jízdenku, manipuloval se zavazadly nebo vykonával jinou činnost, jež
nesouvisí s označením jízdenky,
- přispět k urychlenému prodeji jízdenky u řidiče nástupem předními dveřmi, přípravou platidel odpovídající ceně jízdenky,
- na vyzvání pověřené osoby se prokázat ve vozidle platným jízdním dokladem, případně zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat
osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum
a místo narození a adresa pro doručování,
- na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na vhodném místě
do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, nesplní-li výše uvedenou povinnost,
- uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou a vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
- nastupovat nebo vystupovat z vozidla jen ve stanici, kde vozidlo není v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před
nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře
podle jejich označení,
- zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku nebo v zastávce, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující
vystoupit, případně nastoupit jen se souhlasem pověřené osoby,
- zkontrolovat správnost údajů na zakoupené nebo označené jízdence, závady neprodleně reklamovat u pověřené osoby,
- na konečné zastávce vystoupit z vozidla pokud se nejedná o průjezdnou zastávku,
- pokud nastupuje nebo vystupuje v zastávce, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí toto znamení dát včas, aby mohl řidič
bezpečně zareagovat. Pro nástup zaujmout na zastávce takové místo, aby mohl být řidičem včas spatřen, při vystupování
signalizačním zařízením ve vozidle nebo jiným obvyklým způsobem.
Cestujícímu je zakázáno:
- mluvit za jízdy na řidiče,
- otevírat za jízdy dveře vozidla, vozidlo poškozovat,
- vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla,
- nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
- bránit výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
- kouřit nebo používat elektronickou cigaretu ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
- chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
- znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
- nastoupit a přepravovat se ve vozidle na kolečkových bruslích,
- nastoupit a pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech,
- stát, klečet, ležet na sedadle, případně na nich přepravovat zavazadla a živá zvířata,
- nastupovat nebo vystupovat z vozidla, dává-li řidič či obsluha vlaku zvukové nebo optické znamení odjezdu,
- zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče, v prostorách určených pro nástup a výstup cestujících a jejich odbavení
nebo v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
- nastupovat do vozidla se zmrzlinou, potravinami a nápoji, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo,
konzumovat ve vozidle tyto potraviny a nápoje,
- vstupovat do vyhrazených provozních prostor dopravců s výjimkou veřejně přístupných prostor pro cestující jako jsou nástupiště,
zastávky a přístupové cesty a prostory v budovách, pokud jsou v nich poskytovány služby související s přepravou cestujících,
- uvádět bezdůvodně do činnosti záchrannou brzdu nebo návěstní zařízení ve vozidle,
- odemykat nebo zamykat klíčem nebo jiným předmětem, který není součástí vozidla, dveře v tramvaji a autobusu.

Přepravní kontrola
Kontrola dodržování tarifních a přepravních podmínek náleží pověřené osobě. Pověřená osoba je oprávněna v zájmu zachování
plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, například usměrněním nástupu nebo výstupu z vozidla
určenými dveřmi. V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení tarifu a SPP IDSOK pořizován
zvukový záznam komunikace pověřené osoby DPMO.
Povinnosti cestujících při přepravní kontrole:
- na výzvu pověřené osoby je cestující povinen prokázat se platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se platným jízdním dokladem,
je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky,
- 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, a to nesplní-li výše uvedenou povinnost.
Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu činí na linkách DPMO 1 500 Kč za každého cestujícího:
- v případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě nebo do 15-ti kalendářních dnů, snižuje se přirážka na 700 Kč,
- prohlásí-li cestující při kontrole, že vlastní platnou nepřenosnou časovou jízdenku se 7-denním nebo delším obdobím platnosti pro
samostatnou zónu 71 a prokáže-li tuto skutečnost do 3 pracovních dnů na prodejnách dopravce, snižuje se přirážka na 50 Kč,
- výše přirážky za nedodržování Přepravního řádu, SPP IDSOK a Tarifu IDSOK činí 700 Kč,
- výše přirážky u cestujících bez platné jízdenky za zavazadlo, příp. za psa činí 100 Kč.

Úplné znění SPP IDSOK je k nahlédnutí na prodejních místech dopravců, v sídlech dopravců a na internetových
stránkách www.idsok.cz.
Tyto smluvní přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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