Re:0I283/I7

Předmět:

o poskytnutí informace podle zákona L06

VáŽený pan
zasíláme Vám odpovědi na VaŠeotázky uvedené v Žádosti o poskytnutí informací doručenénaŠíorganizaci
elektronickou poŠtou dne 2. března 2017.

1.

Uvedená problematika je na úrovni právních předpisů a smluvních podmínek PlD řešena následovně:

-

$ 1Ba zákona

ć,. 11111994 Sb., o

silničnídopravě, ve znění pozdějŠĺchpředpisů:

()

Řidič a průvodčĺvozidlaveřejné tinkové dopravy a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné
linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem a prťlkazem dopravce (dále jen "pověřená
osoba") je oprávněna dávat cestujĺcĺmpokyny a přĺkazy k zajištěnĺ jejich bezpečnosti,
bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatnĺch cestujĺcích' [''.]
(2) Cestujĺcĺ je povinen
a) dodržovat přepravnĺ řád, smluvnĺ přepravnĺ podmĺnky a tarif,
b) dbát pokynťl a přĺkazŮ pověřené osoby, které směřujĺ na zajištěnĺbezpečnosti a
plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnostiostatnĺch cestujĺcĺch,

$ 16 odst. 2 věta třetívyhlášky
dopravu:

č' 17512000 Sb', o přepravním řádu

pro veřejnou dráŽnía silničníosobní

Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musĺ cestujĺcĺpro nástup nebo výstup
použĺtdveře podle jejich označenĺ.
ěl.4.2 odst. 2 druhá věta Smluvních přepravních podmínek PlD (https://ropid'cżwo-content/uploads/kestazeni/tarif/spp-pid 2008-12-14 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 dB d9 d10 d'ĺ1 d12.pdf):
Při nástupu a výstupu musĺ použĺvatdveře podle jejich označení;v tarifnĺm pásmu P mohou cestujĺcĺ
pro nástup a výstup pouŽĺvatvšechny dveře určenépro cestujĺcĺ; používánídveřĺ neurčených pro
cestujĺcĺnenĺ dovoleno.
K VaŠemudotazu tak lze shrnout, Že cestujĺcíjsou primárně povinni pouŽívat dveře podle jejich označení(s
výjimkou tarifního pásma P). Bez ohledu na označenídveřĺ a tarifní pásmo je pak řidič (popř. průvodčínebo
jiná osoba pověřená dopravcem) oprávněn cestujícím udílet za podmínek zákona o silniČnídopravě pokyny a
příkazy (tj. včetně pokynů týkajícĺchse pouŽívání dveří), přičemż cestujícíjsou povinni tyto pokyny a příkazy
respektovat.

ŠkolenířidiČůprovádějĺjednotliví dopravci ve své vlastní reŽii.

2'

UstanovenÍ$ 14 odst. 1 pĺsm. e) vyhláŠky č.17512000 Sb', o přepravním řádu pro veřejnou dráŽni a silniční
osobní dopravu, říká následující:
Vydávánĺ písemného potvrzenĺ o omezenĺ nebo zastavenĺ dopravy, vynechánĺ spoje nebo doby jeho
zpožděnĺ,jestliŽe o to cestujícípožádá, kromě měsŕskéhromadné dopravy; místa vydávánĺ potvrzenĺ
stanoví dopravce ve smluvních přepravnĺch podmĺnkách.
Na městských autobusových linkách a autobusových linkách příměstských, které jsou dle licence linkami
městské hromadné dopravy, se potvrzenío zpoŽdění standardně nevydávají. Na ostatních linkách se
potvrzení o zpoŽděnÍ na Žádost cestujícíhovydávají. Potvrzení o zpoŽdění neprodluŽuje platnost jízdního
dokladu, kromě případu uvedených v čl. XVll odst. 4. druhá věta a násl. Tarifu PlD (https://rooid.cżwpcontent/uploads/ke-stazeni/tarif/tarif PID 2016-02-01 d1 d2 d3 d4 d5 d6a komplet.pdf):
1

Při přĺpadném zpoŽděnĺ vlaku většĺm neŽ 15 minut, pro které hrozĺ uplynutĺ platnostijĺzdenky PtD pro
jednotlivou jĺzdu při přestupu z vlaku a pokračovánĺv cestě datšímiprostředky PlD v Praze nebo
Sŕředočeskémkraji, sicestujĺcĺnechajĺ potvrdit zpožděnĺ u pověřeného zaměstnance ČD (ve smystu
Smluvních přepravnĺch podmĺnek Českých drah pro veřejnou dráŽnĺ osobnĺ dopravu ('sPPo Čoj _ ,,nlasenl<a
o zpoŽdění vlaku"). Platnost jĺzdenky se prodluŽuje o toto zpoŽděnĺ zvýšenéo 10 minut potřebných pro
zĺskánĺ potvrzenĺ.

PotvrzenízpoŽdění konkrétního spoje prostřednictvím elektronické poŠtyje umoŽněno cestujícím poŽadovat
pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách www.ropid'cz.

3.

Pravidla pro dopravce jsou stanovena Standardy kvality PlD (autobusy) _ ke staŽení na adrese
www.ropid.czlwp-content/uploads/system/standardy_kvality/2016-standardy_kvality_bus.pdf

Čas přistavenívozidla není stanoven, nebot'na kaŽdé lince a v různých provozních obdobích jsou týo
hodnoty různé'obecně by měl řidič přistavit vozidlo tak, aby stihl odjet z výchozí zastávky v rámci přesného
provozu a aby byl schopen obslouŽit o ostatní zastávky na lince v rámci přesného provozu. Pokud řidič jedná
odchylně od tohoto nařízenĺ,je moŽné vůčidopravci uplatňovat sankci za bezdůvodně pozdníodjezd ze
zastávky. Pro Vámi uvedený konkrétní případ vyčkávání na zpoŽděný vlak neexistuje Žádný konkrétní pokyn.

4.
5.

Školenířidičůprovádějíjednotliví dopravci ve své vlastní reŽii'
V takových případech se postupuje následujícím zpŮsobem:

a)
b)

c)

d)

Podání cestujícíhoje pod číslemjednacím zaevidováno a přiděleno konkrétnímu referentovi ke
zpracování.
Referentem je ověřen průběh spoje dle sledovacĺho zařizení.
Při oprávněném podáníje dopravci zasláno oznámení o udělení postihu za poruŠenísmlouvy spolu se
zněním podání bez identifikace podávajícího.
Projednánĺ podánĺ s řidičem provádějíjednotliví dopravci ve své vlastní reŽii.
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