Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost
na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen
Přepravní řád) vydává:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
PRO AUTOBUSOVOU A TROLEJBUSOVOU DOPRAVU OSOB
V JIHLAVĚ.
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Čl. 1
Všeobecné ustanovení
Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob a spoluzavazadel na
autobusových a trolejbusových linkách MHD, provozovaných Dopravním podnikem města Jihlavy,
a.s. a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního
řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Tarifu jízdného MHD v Jihlavě.
Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem
dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dále jsou oprávněni kontrolovat jízdní doklady a dodržování
smluvních přepravních podmínek pro autobusovou a trolejbusovou dopravu osob v Jihlavě.
Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách na zastávkách MHD, ve vozidlech,
v předprodeji jízdenek, v sídle společnosti a na internetových stránkách www.dpmj.cz a dle
závažnosti v denním tisku.
Čl. 2
Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob
Právní vztah mezi cestujícím a Dopravním podnikem města Jihlavy se řídí smlouvou o přepravě
osob podle § 2550 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Přistavením vozidla do
zastávky za účelem umožnit nástup cestujících je konkludentní nabídkou Dopravního podniku na
uzavření smlouvy, nástup osoby do vozidla je konkludentní akceptací nabídky.
Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu
tím, že nastoupí do vozidla MHD (autobus nebo trolejbus, dále jen ”nástup do vozidla”).
Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez
jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně při nástupu do vozidla předními dveřmi u řidiče.
Na všech autobusových a trolejbusových linkách MHD v Jihlavě je po dobu provozu linek dle
schválených jízdních řádů povolen nástup a výstup cestujících všemi dveřmi vozidla. V době od
21.00 hod. do 04.00 hod. je cestujícím povolen nástup do vozidla výhradně prvními dveřmi u řidiče
vozidla, pokud není v jízdním řádu stanoveno jinak. Uvedený čas je pouze orientační, rozhodujícím
faktorem, který určuje přesný čas pro nástup do vozidla pouze předními dveřmi, je čas odjezdu
spoje na jízdním řádu s vyznačeným symbolem – písmeno „N“ červené barvy. Pro výstup z vozidla
jsou cestujícím určeny především ostatní dveře vozidla. Podmínky nástupu platí i pro náhradní
dopravu.
Informace o způsobu nástupu do vozidla je uvedena na jízdním řádu každé linky.
Ve spojích s povinným nástupem předními dveřmi je cestující povinen bez vyzvání přiložit
Jihlavskou kartu do čtecí zóny určeného čtecího zařízení u předních dveří (tato povinnost se týká i
cestujících s časovým jízdným na Jihlavské kartě), nebo označit papírovou jízdenku pro
jednotlivou jízdu v elektronickém označovacím zařízení u předních dveří. Papírovou jízdenku
„přestupní“ pokud již byla označena v předchozím vozidle, cestující znovu neoznačuje, pouze ji
předloží řidiči ke kontrole. V případě, že cestující není držitelem Jihlavské karty a nemá předem
zakoupenou papírovou jízdenku, je povinen zakoupit jízdenku u řidiče.
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7) Pro přepravu na linkách MHD Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. platí jízdní doklady vydané
Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. platné pro příslušné tarifní období a Tarif MHD v Jihlavě,
kde jsou také stanoveny podmínky pro přiznání nároků na zlevněné jízdné.
8) Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož skutečnost
zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala:
- ve věci přepravy a přepravní kontroly:
- oddělení přepravy Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava,
- oddělení přepravní kontroly Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23, Jihlava,
- ve věci tarifu, jízdného a vracení jízdného:
- předprodej jízdenek MHD Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Masarykovo náměstí č. 1,
Jihlava.

Čl. 3
Jízdní doklad
1) Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při
kontrole jízdních dokladů prokazuje.
2) Platným jízdním dokladem je:
a) papírová jízdenka „nepřestupní“, pokud byla označena v označovacím zařízení ve vozidle
bezodkladně při nástupu do vozidla – podmínkou platnosti této jednotlivé jízdenky je
nepřekročení počtu projetých předplacených zastávkových úseků. Počet zastávkových úseků
je na jízdence vyznačen a počítá se od názvu nástupní zastávky, který je na jízdenku vytištěn
při označení nástupu v označovacím zařízení ve vozidle MHD. Projetý zastávkový úsek je
vzdálenost mezi 2 sousedícími zastávkami,
b) papírová jízdenka „nepřestupní“, zakoupená v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla MHD.
Tato jízdenka se již neoznačuje a platí pouze ve vozidle, ve kterém byla zakoupena na
příslušný počet zastávkových úseků,
c) papírová jízdenka „přestupní“, pokud byla označena (při nástupu do prvního vozidla)
v označovacím zařízení ve vozidle bezodkladně při nástupu do vozidla. Po přestoupení do
jiné linky (vozidla) se již jízdenka neoznačuje. Podmínkou platnosti této přestupní jízdenky
je nepřekročení doby platnosti uvedené na jízdence (např. 1 hodina, 24 hodin) od času
označení, který se na jízdence vyznačí při nástupu do vozidla,
d) „Jihlavská karta“ ve funkci, kdy jednotlivé nepřestupní jízdné je zaplaceno z „elektronické
peněženky“(finanční hotovost musí být uložená předem na tuto „Jihlavskou kartu“). Cestující
je v tomto případě povinen bezprostředně při nástupu uhradit jednotlivé jízdné přiložením
karty k označovacímu zařízení,
e) „Jihlavská karta“ ve funkci, kdy na tuto elektronickou kartu je nahrán „časový kupón“ –
jedná se o předplacené „časové jízdné“ s nahraným obdobím platnosti. Podmínkou platnosti
této časové jízdenky je nepřekročení období platnosti,
f) „Jihlavská karta“ může být vydána pro určitou osobu „nepřenosná“ (personifikovaná)
s fotografií, potom platí pouze pro tuto osobu; pokud je karta vydaná jako „přenosná“
(nepersonifikovaná), potom „Jihlavská karta“platí pro „držitele“, který tuto kartu v okamžiku
revize jízdenek vlastní,
g) „Jihlavská karta“, pokud je z funkce této karty „elektronická peněženka“ zaplaceno jízdné
pro spolucestujícího (spolucestující nesmí vystoupit později než držitel karty),
h) průkaz, jehož držitel má podle §86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších změn, právo na bezplatnou přepravu,
i) cestující ve věku nad 70 let, pokud nevlastní 365 ti denní zlevněný časový kupón nahraný na
„Jihlavské kartě“, musí spolu se zlevněnou jednotlivou papírovou jízdenkou doložit svůj věk
Občanským nebo jiným průkazem, vydaným orgánem státní správy.
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3) Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy jízdní
doklad:
a) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
b) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
c) je použit neoprávněnou osobou,
d) uplynula doba jeho platnosti, nebo byl překročen počet předplacených zastávkových úseků,
e) není originálem,
f) neplatná „Jihlavská karta“ pokud byla zařazena na „black list“.
Pověřená osoba dopravce je povinna vydat cestujícímu o odebrání jízdního dokladu potvrzení –
„Zápis o provedené přepravní kontrole“, nebo přirážkové bloky při platbě na místě, které slouží
zároveň jako doklad o úhradě přirážky.
Kopie zápisu o provedené přepravní kontrole nahrazuje cestujícímu, jehož osobní údaje jsou
v Zápisu uvedeny, doklad na dojetí do konečné stanice, pouze však v dané lince a v daném
směru. Jestliže cestující odmítne převzít kopii Zápisu, je v případě další kontroly považován za
cestujícího bez platného jízdního dokladu.
4) Odebrání Jihlavské karty provede pověřená osoba jenom v případě, kdy je karta použita
neoprávněnou osobou, nebo je Jihlavská karta evidovaná na „black listu“ jako neplatná.
5) Papírový jízdní doklad je platný, jde-li o originál vydaný dopravcem a jsou-li na určeném místě
vyznačeny znaky potvrzující odbavení cestujícího pomocí označovacího zařízení, a to podle pokynů
vytištěných na jízdence, nebo je na jízdence zaznamenán údaj o zaplacení jízdného pro příslušnou
přepravu a je používán v souladu s tarifními a přepravními podmínkami.
6) Do elektronického označovače ve vozidle se jízdenka zasouvá ve směru šipky, tak aby označení
bylo pouze v určeném prostoru pro označení. Jízdenku nelze označit mimo určený prostor. Takto
označená jízdenka je neplatná.
7) Pokud je odbavovací zařízení ve vozidle pro označení papírových jízdenek nebo zakoupení
elektronické jízdenky v poruše, je cestující povinen použít jiné nejbližší odbavovací zařízení. Když
je v poruše i toto další zařízení, je cestující povinen tyto závady hlásit neprodleně řidiči.
8) Podmínky prodeje jízdních dokladů:
a) Papírové jízdenky – přestupní, nepřestupní si cestující může zakoupit:
- v předprodeji jízdenek MHD Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Masarykovo náměstí č. 1,
- v automatech pro výdej jízdenek
- u smluvních prodejců jízdenek (v novinových stáncích apod.),
- v sídle společnosti na ulici Brtnická 1002/23
- v doplňkovém prodeji u řidiče autobusu nebo trolejbusu,
b) Předplatní časové jízdenky je možné do Jihlavské karty nahrát v předprodeji jízdenek
Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., nebo v prodejních automatech,
c) Elektronickou peněženku je možné dobít elektronickými penězi v předprodeji jízdenek
Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., nebo v prodejních automatech,
d) Jihlavskou kartu jako nosiče elektronické informace o zakoupeném časovém jízdném a
elektronické peněženky vydává pouze pracoviště předprodeje jízdenek na Masarykově nám. č.1.
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Čl. 4
Placení jízdného, placení za přepravu spoluzavazadel a tarifních přirážek
Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a ceny za přepravu spoluzavazadel a tarifní podmínky
jsou stanoveny v „ Tarifu jízdného MHD v Jihlavě“.
1) „Papírová jízdenka“ je platným jízdním dokladem tehdy, je-li označena v označovacím zařízení ve
vozidle na místě jízdenky k tomu určeném dle zásad tarifního odbavení. Jízdenka označená jiným
způsobem, na jiném než šipkou označeném místě nebo vůbec neoznačená je neplatná. Jednotlivou
jízdenku a na ní vyznačené údaje není dovoleno jakkoliv upravovat nebo pozměňovat. Jízdenka,
která vykazuje známky opakovaného použití (označení), je neplatná. Cestující je povinen si včas
před nástupem do vozidla opatřit potřebný počet papírových jízdenek pro tarifní odbavení, nemá-li
„Jihlavskou kartu“, nebo nárok na bezplatnou přepravu. Při nástupu do vozidla je povinen označit si
bezodkladně v nejbližším volném označovacím zařízení papírovou jízdenku. Ve spojích s povinným
nástupem předními dveřmi je cestující povinen označit papírovou jízdenku v označovacím zařízení
umístěném u předních dveří u řidiče vozidla. Obdobně je cestující povinen postupovat při tarifním
odbavení spoluzavazadel a psa beze schrány.
2) „Jihlavská karta“ na které je uložena informace o zakoupených předplatních časových kupónech.
3) „Jihlavská karta“ v případě užití elektronické peněženky pro platbu jízdného formou přímé úhrady
počtu projetých zastávkových úseků pro držitele (případně také spolucestujícího nebo zavazadla
apod.). Cestující je povinen při nástupu bezodkladně přiložit Jihlavskou kartu do čtecí zóny zařízení
ve vozidle MHD. Při výstupu z vozidla je cestující povinen opět přiložit Jihlavskou kartu ke
čtecímu zařízení (odhlášení z vozidla). Při tomto odhlášení z vozidla bude provedeno vyúčtování
jízdného dle skutečného počtu projetých zastávkových úseků. Pokud cestující při výstupu z vozidla
kartu ke čtecímu zařízení nepřiloží, bere tím na vědomí, že cesta bude vyúčtovaná v ceně až na
konečnou zastávku dané linky. Pokud cestující přiložením karty ke čtecímu zařízení označí výstup,
na označené zastávce nevystoupí a pokračuje v jízdě, je považován za cestujícího bez platného
jízdního dokladu.
4) Do vozidel MHD v Jihlavě lze nastoupit i bez jízdenky zakoupené předem. V tomto případě
cestující musí nastoupit předními dveřmi vozidla a papírovou nepřestupní jízdenku si zakoupit
s tarifní přirážkou přímo u řidiče. Výše tarifní přirážky je stanovena v „Tarifu jízdného MHD
v Jihlavě“. Cestující musí mít připravenou hotovost v ceně jízdenky, popřípadě bankovku v hodnotě
nejvýše 100 Kč. Cestující je povinen si předem zjistit z vyvěšeného jízdního řádu na zastávce dle
cíle své cesty, požadovaný druh jízdenky, dle předpokládaného počtu projetých zastávkových úseků.
Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce. Jízdenku zakoupenou u řidiče již cestující dále
neoznačuje. Tato jízdenka platí pouze ve vozidle, kde byla zakoupena na odpovídající počet
zastávkových úseků. Papírové přestupní jízdenky není možné u řidiče vozidla zakoupit.
5) Při nástupu cestujícího do vozidla se psem na vodítku nebo se spoluzavazadlem (které přesáhne
stanovené rozměry – viz čl. 8, odst. 6, písm. g) těchto Smluvních přepravních podmínek), je
cestující povinen uhradit jízdné jedním ze způsobů dle předchozích odstavců. Jízdné musí být
uhrazeno v ceně stanovené pro příslušnou přepravu „Tarifem jízdného MHD v Jihlavě.“
6) Nevyužité předplatní časové jízdné - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. může vrátit cestujícímu
část jízdného za nevyužitou předplatní časovou jízdenku. Vrácená finanční částka je vypočtena od
následujícího dne po dni předložení žádosti o vrácení jízdného pevně stanoveným algoritmem.
Cestujícímu je vrácená finanční částka snížena o manipulační poplatek.
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Čl. 5
Přeprava dětských kočárků.
Cestující při přepravě dětského kočárku s dítětem je povinen:
a) vstupovat a vystupovat z vozidla jen určenými (označenými) dveřmi,
b) umístit kočárek na určeném místě ve vozidle, zajistit jej proti samovolnému pohybu a být u
něho po celou dobu přepravy.
Pokud řidič nebo pověřená osoba dopravce z důvodu okamžité přepravní situace přepravu dětského
kočárku odmítne, nesmí cestující s dětským kočárkem do vozidla nastoupit.
Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za spoluzavazadlo a nevztahují se na ně
ustanovení o dětských kočárcích, pokud není současně přepravováno i dítě.
Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
Ve vozidle smí být přepravován na vyhrazené plošině pouze jeden dětský kočárek. Řidič může
podle provozní situace povolit přepravu dalších kočárků.
Naložení a vyložení dětského kočárku si musí cestující zajistit sám.
Čl. 6
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro
invalidy

1) V každém vozidle MHD v Jihlavě je vyhrazen pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace stanovený počet míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit
pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stojí-li v zastávce více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni
označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na mechanickém vozíku pro invalidy
nebo osoba se slepeckou holí.
2) Ve vozidlech nevybavených nájezdovou plošinou je možná přeprava osob pouze na mechanickém
vozíku pro invalidy. Přeprava se musí uskutečnit s vědomím řidiče. Osoba na vozíku pro invalidy
si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a
z vozidla jej vyložit. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení
musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde osoba na vozíku hodlá vystoupit,
oznámí doprovázející osoba výstup z vozidla řidiči osobně nebo pomocí signalizačního zařízení,
pokud je jím vozidlo vybaveno.
3) Ve vozidlech vybavených nájezdovou plošinou je povolena přeprava mechanického, nebo
elektrického vozíku pro invalidy. Vozík se přepravuje na plošině vyhrazené pro přepravu dětského
kočárku. Celkový počet současně přepravovaných kočárků a vozíků pro invalidy nesmí být vyšší
než dva.
4) S nájezdovou plošinou manipuluje pouze řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce.
Samostatná manipulace s nájezdovou plošinou není cestujícímu dovolena.
5) U vozidel vybavených nájezdovou plošinou lze tuto plošinu vysunout pouze v zastávkách se
zvýšenou hranou nástupního (výstupního) prostoru. Na žádost řidiče nebo pověřené osoby je
cestující povinen uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto rampou.
6) Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy
jeho samovolný pohyb. Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na vozíku pro
invalidy nebo ji zajistí její doprovod proti pádu těmito pásy.
7) Ve vozidlech je zakázána přeprava elektrického skútru určeného pro přepravu osoby s tělesným
postižením nebo seniorů.
8) Pro přepravu vozíku pro invalidy bez přepravované osoby platí podmínky jako pro přepravu
spoluzavazadel.
9) Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku
pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo
pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení smluvních přepravních
podmínek.
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10) Osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející zodpovídají při přepravě za svou
bezpečnost a musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nedošlo k poškození
zařízení dopravce.
Čl. 7
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
Povinnosti dopravce:
1) Dopravce je povinen zajistit cestujícím bezpečnou přepravu podle jízdního řádu.
2) Ve vozidlech zajistí čistotu, klid a pořádek, v případě potřeby v součinnosti s policií.
3) V předprodeji jízdenek MHD zajistí podávání informací o „Smluvních přepravních podmínkách“,
jízdních řádech a „Tarifu jízdného MHD v Jihlavě“. Ve vozidlech a na internetových stránkách
zajistí zveřejnění části Smluvních přepravních podmínek a Tarifu jízdného MHD v Jihlavě.
4) Při mimořádných událostech vyžadujících přerušení jízdy z důvodu na straně dopravce, zajistí
dopravce neprodleně přepravu cestujícím náhradním způsobem bez placení dalšího jízdného.
Povinnosti cestujících:
1) Cestující musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu
musí používat dveře podle jejich označení. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.
2) V zastávkách na znamení musí cestující, který hodlá nastoupit, dát včas znamení zvednutím ruky.
Cestující, který hodlá vystoupit, musí včas před zastávkou použít signalizační zařízení ve vozidle.
3) Nástup a výstup mimo zastávku kromě mimořádných případů, stanovených dopravcem, je zakázán.
4) Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče nebo pověřené
osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
5) Stojící cestující je povinen se držet ve vozidle zařízení k tomu určených.
6) Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup a uvolnit místa vyhrazená pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace; na vyzvání řidiče nebo pověřené osoby jsou cestující
povinni uvolnit i další místa k sezení, pokud je to pro tyto osoby zapotřebí.
7) Po příjezdu do konečné zastávky musí všichni cestující z vozidla vystoupit.
8) Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména
dovoleno:
a) nastupovat nebo vystupovat, pokud je dáváno zvukové nebo světelné znamení, nastupovat do
vozidla, které je plně obsazeno, nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba;
b) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje
řidiči bezpečný výhled z vozidla;
c) neoprávněně otevírat dveře vozidla;
d) mluvit za jízdy na řidiče;
e) kouřit, jíst a pít ve vozidlech;
f) stát, klečet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla na sedadla;
g) znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým oděvem nebo
svým jednáním a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující;
h) zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle;
i) chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč);
j) opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otevírání a zavírání;
k) vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven;
l) používat sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard atd.) ve vozidle;
m) provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či jiných věcí ve vozidle;
n) jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek.
9) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o
přestupek podle obecně závazného právního předpisu.
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Čl. 8
Podmínky přepravy spoluzavazadel
1) Cestující může vzít s sebou do vozidla:
a) ruční spoluzavazadlo;
b) živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu.
2) Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše tři spoluzavazadla do celkové hmotnosti 50 kg.
Spoluzavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem
ostatních osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na spoluzavazadla
přísluší pouze cestujícímu. Placení ceny za přepravu podléhají spoluzavazadla:
a) o rozměrech větších než 250x450x700 mm;
b) tyčového tvaru delší než 1500 mm, s průměrem větším než 200 mm;
c) deskového tvaru o rozměrech větších než 1000x1000x50 mm;
d) dětský kočárek bez dítěte.
Spoluzavazadlem, podléhajícím placení za přepravu, je i takový předmět, jehož jediný rozměr
přesahuje některý z uvedených rozměrů.
Výši ceny za přepravu spoluzavazadla stanoví „Tarif jízdného MHD v Jihlavě“.
4) Placení ceny za přepravu nepodléhají spoluzavazadla:
a) nedosahujících rozměrů uvedených v odstavci 3;
b) dětský kočárek s dítětem;
c) živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje rozměry uvedené v odstavci 3.
d) 1 pár lyží s holemi.
5) Cestující s Jihlavskou kartou s předplaceným časovým jízdným a držitel průkazky ZTP(ZTP+P) je
oprávněn přepravovat bezplatně jedno spoluzavazadlo podléhající placení ceny za přepravu
spoluzavazadla.
6) Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla:
a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů
státní správy;
b) nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz,
otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat;
c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo
vozidlo;
d) jízdní kolo;
e) věci, které by svým zápachem případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž;
f) nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro
jejichž přepravu platí zvláštní předpisy);
g) předmět, jehož rozměry přesahují 500x600x800 mm nebo předmět tvaru válce delší než
3 m nebo o průměru větším než 200 mm a předmět deskového tvaru, je-li větší než
1000 x 1500 x 100 mm, i když přesahují jeden z těchto rozměrů; výjimku tvoří dětské
kočárky, vozík pro invalidy a 1 pár lyží s holemi.
Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako
spoluzavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.
Přeprava živých zvířat
1) Jako spoluzavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná zvířata (pokud tomu nebrání
veterinární opatření), jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem a není-li jejich
přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk, atd.). Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení
pro přepravu spoluzavazadel.
2) Bez schrány lze vzít do vozidla pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit
ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a plně odpovídá za každou škodu, která z důvodu přepravy
psa vznikla, a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit
úklid znečištěného místa.
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3) Pes musí být před vstupem do vozidla a po celou dobu přepravy včetně výstupu z vozidla opatřen
náhubkem a držen na krátkém vodítku. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
4) O možnosti přepravy cestujícího se psem bez schrány rozhoduje řidič. Cestující musí řidiče
uvědomit o svém úmyslu nastoupit; nastupovat smí pouze dveřmi označenými příslušným
piktogramem až po udělení souhlasu řidičem. Psa umístí na přilehlé plošině, pokud řidič nebo
pověřená osoba neurčí jiné místo. Pověřená osoba může přepravu psa bez schrány v odůvodněných
případech odmítnout.
5) Ve vozidle smí být přepravován nejvýše jeden pes bez schrány.
Tato omezení neplatí:
a) nastupuje-li do vozidla nevidomá osoba s vodícím psem; nachází-li se na určeném místě jiný
pes, který není vodícím psem nevidomé osoby, může řidič cestujícímu, který dříve nastoupil
se psem, určit jiné místo;
b) bere-li dva psy na určenou plošinu vozidla jeden cestující;
c) pro psy armády a policie;
d) Přepravu vodícího psa nevidomé osoby nebo služebního psa Ministerstva vnitra ČR,
Ministerstva obrany ČR nelze odmítnout ani jej z přepravy vyloučit.
6) Cenu za přepravu psa bez schrány stanoví „Tarif jízdného MHD v Jihlavě“.

1)

2)

1)

2)

3)

Přeprava nebezpečných věcí
Jako spoluzavazadlo může vzít cestující s sebou do vozidla, pokud to obsazení dovoluje, jednu
ocelovou láhev s kapalným topným plynem nebo chladícím médiem o celkové hmotnosti nejvýše
10 kg nebo jednu či dvě nádoby s naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba druhy paliva nesmí
být současně přepravovány v jednom voze. Průchod vozem s těmito věcmi je zakázán. Láhev nebo
nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený
uzávěr. Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošině vozidla, která není vyhrazena pro přepravu
dětských kočárků a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému poškození. Elektrické
akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li odplyňovací otvory zajištěny tak, aby
z nich kapalina nemohla vystříknout; nabité akumulátory musí být zajištěny proti zkratu. Elektrické
akumulátory nesmějí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla.
Cena za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, se platí jako za přepravu
spoluzavazadel.
Čl. 9
Přepravní kontrola
Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek jsou v provozu MHD
v Jihlavě pověřeni přepravní kontroloři Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.
Přepravní kontrolor se prokazuje kontrolním odznakem. Každý odznak je
označen číslem pro jednoznačnou identifikaci kontrolora. V případě reklamací
nebo stížností ze strany cestujícího je nutné toto číslo uvést.
Přepravní kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení jízdního
dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během
přepravy nebo v okamžiku vystoupení z vozidla předložit platný jízdní doklad.
Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li k předložení
vyzván ve vozidle nebo při vystoupení z vozidla. V případě jízdy bez platného
jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je oprávněn ukládat a
vybírat stanovenou přirážku, včetně odebrání neplatného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor je
také oprávněn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání
uložené přirážky. Při nedodržení smluvních přepravních podmínek cestujícím je přepravní
kontrolor, řidič nebo pověřená osoba oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy.
Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku
v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontroloru své osobní údaje. Osobními údaji se
rozumí: Jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště. Tyto osobní údaje se prokazují
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občanským průkazem, řidičským průkazem, nebo pasem. Dopravce je dle příslušného zákona o
ochraně osobních údajů oprávněn tyto údaje zjišťovat a evidovat. Zodpovídá za to, že údaje
nebudou zneužity. Cestující, který se neprokázal platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit
jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 1500,-Kč.
Jestliže cestující zaplatí přirážku na místě (ve vozidle nebo bezprostředně po vystoupení z vozidla),
přirážka se sníží na částku 700,-Kč včetně jízdného.
Cestující, který nezaplatí přirážku k jízdnému na místě, ale zaplatí ji do 15 kalendářních dnů včetně
v pokladně společnosti, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, která se sníží na
částku 800,-Kč.
4) Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a přitom je držitelem časové
jízdenky platné v době kontroly a tuto skutečnost prokáže do 15 kalendářních dnů včetně na
příslušném pracovišti v sídle společnosti, zaplatí přirážku k jízdnému ve výši 50,-Kč.
5) Cestující, který se nemůže prokázat platným dokladem o zaplacení přepravného, zaplatí přirážku
včetně přepravného ve výši 100,-Kč.
6) Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo, ohrožuje bezpečnost nebo plynulost dopravy,
případně jinak porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, zaplatí přirážku ve výši
400,-Kč.
7) O zaplacení přirážky vydá pověřený zaměstnanec dopravce cestujícímu potvrzení.
8) Přepravní kontrolor je oprávněn při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o
způsobu kontroly tarifní kázně.
9) Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a
odmítne se prokázat osobními údaji, je povinen na výzvu přepravního kontrolora ho následovat na
vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do
příjezdu policie.
10) Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem
podle obecně závazného právního předpisu.
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1)
2)
3)

4)
5)

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné v provozu MHD v Jihlavě od 1. července 2015.
Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech MHD v Jihlavě.
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek je k nahlédnutí v předprodeji jízdenek MHD na
Masarykově náměstí č. 1 v Jihlavě, v sídle společnosti na ul. Brtnická 1002/23 Jihlava a na
internetových stránkách společnosti www.dpmj.cz.
Smluvní přepravní podmínky s platností od 4. července 2013 se ruší k datu 30. 6. 2015.
Skutečnosti, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob, se
prokazují potvrzením dopravce v sídle společnosti na ulici Brtnická 1002/23, v Jihlavě.

INFORMACE :

Adresa dopravce:
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23 , 586 01 Jihlava.
TEL: 567301321
FAX: 567310033
e-mail : info@dpmj.cz
www.dpmj.cz
Předprodej jízdenek MHD:
Masarykovo nám. č. 1, Jihlava, TEL.: 567 310 105, 567 167 490

Ing. Josef Vilím v. r.
předseda představenstva

V Jihlavě dne 22. května 2015
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