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DDOOPPRRAAVVNNÍÍ   PPOODDNNII KK   MMĚĚSSTT  CCHHOOMM UUTTOOVVAA  AA  JJII RRKK OOVVAA  aa..ss  
ŠŠkkoollnníí  999999//66,,  443300  0011  CChhoommuuttoovv  

 
v souladu se zněním 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, o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní 
dopravu vydává: 

SSMM LL UUVVNNÍÍ   PPŘŘEEPPRRAAVVNNÍÍ   PPOODDMM ÍÍ NNKK YY    
pro provoz autobusové a trolejbusové městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) 
provozované Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 
Chomutov (dále jen „dopravce“). 
 

AKTUALIZACE k 1. 4. 2011 

Čl. 1 – Všeobecné ustanovení 
1) Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých 

zvířat v autobusech a trolejbusech MHD dopravce a stanovují podmínky pro tuto 
přepravu.  

2) Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat tyto Smluvní 
přepravní podmínky, dále Tarifní podmínky a Ceník jízdného MHD a Obchodní podmínky 
pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty BUS KARTA (dále jen BČK). 

3) Řidič, nebo jiná osoba pověřená dopravcem vybavená kontrolním odznakem a služebním 
průkazem dopravce je oprávněna provádět přepravní kontrolu, dávat cestujícím pokyny a 
příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a k zajištění 
bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

4) Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách v přepravních kancelářích 
dopravce, ve vozidlech MHD, na zastávkách MHD, na internetových stránkách 
www.dpchj.cz, v samoobslužných platebních terminálech a dle závažnosti ve veřejných 
sdělovacích prostředcích. 

Čl. 2 – Vznik a spln ění smlouvy o p řepravě osob 
1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě: 

a)  z časového kupónu uloženého na BČK tím, že nastoupí do vozidla MHD a 
zaregistruje se přiložením BČK ke čtecímu zařízení umístěnému ve vozidle, 

b) uhrazením jízdného z elektronické peněženky přiložením BČK ke čtecímu zařízení 
umístěnému ve vozidle. V případě, že zůstatek na BČK je nižší, než je cena 
zvoleného jízdného, nelze rozdíl doplatit a cestující je nucen uhradit jízdné v plné výši 
jiným určeným způsobem (např. v hotovosti), 

c) uhrazením jízdného v hotovosti bezodkladně po nástupu do vozidla vhozením mincí 
v celkové hodnotě odpovídající platnému tarifu do zařízení k tomu určenému, 

d) předložením zvláštního právního předpisu, který jej opravňuje k bezplatné přepravě 
dle Tarifních podmínek a Ceníku jízdného MHD.  

2) Pro přepravu na linkách MHD platí jízdní doklady vydané dopravcem platné pro příslušné 
tarifní období, Tarifní podmínky a Ceník jízdného MHD, kde jsou také stanoveny 
podmínky pro přiznání nároků na zlevněné jízdné. 

3) Nástup je povolen cestujícím pouze předními dveřmi. O změně nástupu do vozidel MHD 
jsou cestující informováni piktogramy a vývěskami umístěnými na dveřích vozidel MHD 
popřípadě jiným způsobem. K výstupu z vozidla slouží ostatní dveře (mimo předních 
dveří, kde je povolen výstup pouze výjimečně se souhlasem řidiče). 
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4) Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož 
skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala: 
a) ve věci přepravy: úsek MHD, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 

999/6, 430 01 Chomutov, 
b) ve věci přepravní kontroly: oddělení přepravní kontroly, Dopravní podnik měst 

Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov, 
c) ve věci tarifu, jízdného a vrácení jízdného: Přepravní kancelář Chomutov,  

Školní 999/6, 430 01 Chomutov, Přepravní kancelář Jirkov, Zaječická 1915. 
5) Skutečnosti, které mohou zakládat práva z přepravní smlouvy o přepravě osob, se 

prokazují potvrzením dopravce, které je možno obdržet v přepravních kancelářích na 
autobusových nádražích v Chomutově a Jirkově. 

Čl. 3 –Jízdní doklad 
1) Cestující se pro účely kontroly uzavření smlouvy o přepravě po dobu jejího plnění 

prokazuje platným jízdním dokladem. 
2) Jízdním dokladem je: 

a) jízdenka pro jednotlivou jízdu, platná podle Tarifních podmínek a Ceníku jízdného 
MHD pro příslušné tarifní období s možností přestupu a je uložena ve formě 
elektronické hotovosti na BČK, 

b) jízdenka pro jednotlivou jízdu, platná podle Tarifních podmínek a Ceníku jízdného 
MHD pro příslušné tarifní období bez možnosti přestupu, ve formě vytištěného 
papírového jízdního dokladu, 

c) časový kupón, platný podle Tarifních podmínek a Ceníku jízdného MHD pro 
příslušné tarifní období s možností přestupu a je uložen na BČK  

d) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, Tarifních podmínek a 
Ceníku jízdného MHD nebo Smluvních přepravních podmínek právo na bezplatnou 
přepravu. 

3) Papírový jízdní doklad je  platný, jde-li o originál vydaný dopravcem a je na něm 
zaznamenán údaj o zaplacení jízdného pro  příslušnou přepravu; papírový jízdní doklad 
je používán v souladu s Tarifními podmínkami a Ceníkem jízdného MHD a Smluvními 
přepravními podmínkami dopravce.  

4) Jízdní doklad je neplatný jestliže: 
a) je používán bez vyžadované fotografie,  
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

použití, 
c) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo jsou neoprávněně pozměněné, 
d) je použit neoprávněnou osobou, 
e) je použit po uplynutí doby jeho platnosti, 
f) není originálem. 

5) Řidič nebo pověřená osoba dopravce je oprávněna odebrat BČK nebo průkaz podle čl. 3, 
odst. 2 písm. d), umožňující bezplatnou přepravu podle zvláštního právního předpisu, jen 
v  případě, kdy je doklad použit neoprávněnou osobou.  

6) Řidič nebo pověřená osoba dopravce je povinna vydat cestujícímu potvrzení o odebrání 
jízdního dokladu a doklad o zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému na místě, případně 
provést zápis o provedené přepravní kontrole. Při sepisování zápisu o provedené 
přepravní kontrole lze uvést případné svědky události.  

7) V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži BČK nebo hrozí-li z jakéhokoliv důvodu její 
zneužití, je uživatel karty povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně informovat 
dopravce v některé z přepravních kanceláří. Po nahlášení ztráty nebo krádeže bude BČK 
do 24 hodin zablokována. Uživatel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou 
v důsledku ztráty/krádeže BČK až do uplynutí výše uvedené lhůty od doby ohlášení. 
Uživatel zablokované BČK si může následující den po zablokování karty požádat o 
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vydání BČK nové. Manipulační poplatek spojený s vydáním nové BČK i s převodem 
zůstatku na novou kartu bude vydavatelem zúčtován dle Ceníku služeb uvedeného 
v Obchodních podmínkách pro vydání a užívání BČK. Pokud dojde ke zneužití jízdního 
dokladu, jehož ztráta nebude hlášena, bude přirážka za porušení přepravních podmínek 
uplatňována i vůči uživateli, jemuž byla BČK vydána. 

Čl. 4 – Cena za p řepravu, placení jízdného a p řirážky za porušení Smluvních 
přepravních podmínek, Tarifních podmínek a Ceníku jíz dného MHD 

1) Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a ceny za přepravu zavazadel, bezplatná přeprava 
nad rámec platných právních norem a tarifní podmínky včetně přirážek za porušení 
přepravních a tarifních podmínek jsou stanoveny Tarifními podmínkami a Ceníkem 
jízdného MHD. 

2) Cestující, který je uživatelem nepřenosné BČK s platným časovým kuponem uhradí 
jízdné bezodkladným přiložením BČK do čtecí zóny určeného čtecího zařízení ve vozidle 
MHD. Při výstupu z vozidla MHD cestující provede druhé odbavení – odhlášení z vozidla. 

3) Cestující, který je uživatelem BČK uhradí jízdné prostřednictvím elektronické hotovosti 
bezodkladným přiložením BČK do čtecí zóny určeného čtecího zařízení ve vozidle MHD. 
Při výstupu z vozidla MHD cestující provede druhé odbavení – odhlášení z vozidla. 

4) Cestující, který nehradí jízdné prostřednictvím BČK, je povinen uhradit jízdné v hotovosti 
do zařízení umístěného u předních dveří vozidla MHD. V tomto případě je povinen 
přispět k urychlenému odbavení vhozením předem připravených mincí dle ceníku. Po 
úhradě jízdného obdrží cestující vytištěný papírový jízdní doklad, který musí mít po celou 
dobu přepravy u sebe. 

5) Přirážky za porušení přepravních a tarifních podmínek jsou stanoveny v Tarifních 
podmínkách a Ceníku jízdného MHD. 

6) Vracení jízdného: 
a) podmínky, za kterých se jízdné vrací, jsou stanoveny v Tarifních podmínkách a 
Ceníku jízdného MHD, 
b) cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 

 Čl. 5 – Přeprava d ětských ko čárků  
1) Cestující může vzít do vozidla kočárek s dítětem, pokud to obsazení vozidla dovoluje 

a jen s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi. Cestující s dětským kočárkem je při 
nástupu do vozidla povinen sdělit řidiči, na které zastávce bude vystupovat. Vystoupit 
s dětským kočárkem může cestující s vědomím řidiče, a to použitím sdělovacího, 
bezpečnostního a informačního zařízení. 

2) Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek. S ohledem na provozní 
poměry (obsazenost) na lince, může řidič výjimečně povolit přepravu dalších kočárků 
nebo může přepravu kočárků úplně vyloučit. 

3) Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném u vnější strany dveří 
symbolem kočárku, průjezd kočárku vozidlem není povolen. Cestující je povinen zajistit 
kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. 

Čl. 6 – Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientac e a přeprava osob na 
vozíku pro invalidy 
1) Podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace: 

a) Dopravce vyhradí a označí v každém vozidle MHD nejméně šest míst k sezení 
pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, 

b) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo 
k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob 
jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným 
průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu 
s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit, 
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c) Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit další místo k sezení 
pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu, 

d) Cestující nastoupí do vozidla jen s vědomím řidiče, výstup z vozidla oznámí řidiči 
použitím sdělovacího, bezpečnostního a informačního zařízení, 

e) Pro cestující s omezenou schopností pohybu (francouzské hole, berle, atd.) neplatí 
zákaz nástupu do vozidla se zavazadlem na zádech, 

f) Cestujícímu používajícímu k chůzi tzv. „chodítko“ je umožněno, po úhradě jízdného, 
nástup do vozidla dveřmi určenými pro přepravu dětských kočárků.   

2) Osoba, která doprovází osobu s omezenou schopností pohybu a orientace je povinna: 
a) zajistit pomoc této osobě při nástupu a výstupu z vozidla, 
b) po celou dobu přepravy se zdržovat v bezprostřední blízkosti této osoby,  
c) po celou dobu přepravy vykonávat dohled nad její bezpečností, 
d) zajistit oznámení o výstupu této osoby řidiči vozidla použitím sdělovacího, 

bezpečnostního a informačního zařízení. 
3) Podmínky pro přepravu osob na vozíku pro invalidy: 

a) Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo 
též v jiném vozidle, dovoluje –li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost, 

b) Cestující na vozíku je povinen si zajistit individuální pomoc při nástupu a výstupu do a 
z vozidla zejména u vozidla, které nemá bezbariérový vstup, 

c) Cestující na vozíku pro invalidy může být přepravován pouze se souhlasem řidiče a 
přeprava musí být ukončena s vědomím řidiče použitím sdělovacího, bezpečnostního 
a informačního zařízení, 

d) Vozík pro invalidy musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti samovolnému 
pohybu. Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na vozíku 
pro invalidy těmito pásy proti pádu sama, nebo ji zajistí její doprovod. 

Čl. 7 – Vztahy mezi dopravcem a cestujícími 
1) Povinnosti dopravce: 

a) zajišťovat bezpečnou a plynulou přepravu cestujících, vytvářet podmínky pro řádný 
služební výkon řidičů    

b) podávat informace o jízdních řádech, o tarifu a smluvních přepravních podmínkách 
na místech určených pro styk s cestující  veřejností. Místem určeným pro styk 
s cestující veřejností jsou přepravní kanceláře dopravce na autobusových nádražích 
v Chomutově a Jirkově, 

c) zveřejnit výňatek podstatné části vyhlášených Smluvních přepravních podmínek a 
tarifu ve vozidlech MHD, 

d) vydat doklad o zaplacení jízdného (v elektronické nebo tištěné podobě) cestujícímu 
ve vozidle,  

e) zajišťovat čistotu a pořádek ve vozidle pravidelným úklidem vozidla, 
f) v případě vzniku úrazu způsobeného cestujícímu během přepravy vozidlem MHD je 

dopravce povinen, prostřednictvím řidiče příslušného vozidla MHD, přivolat odborný 
zdravotnický personál na místo vzniku úrazu, do příjezdu tohoto personálu 
poskytnout cestujícímu dle možností nezbytnou první pomoc a vyhotovit záznam o 
úrazu s případným uvedením svědků; tato povinnost dopravce je podmíněna tím, že 
ke vzniku úrazu došlo prokazatelně během přepravy cestujícího, řidič tuto událost 
zaregistroval nebo na ní byl cestujícími upozorněn. 

2) Povinnosti cestujícího:  
a) dodržovat ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek, Tarifních podmínek a 

Ceníku jízdného MHD, 
b) připravit si jízdné, popřípadě jízdní doklad před nástupem do vozidla,  
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c) při nástupu předními dveřmi navolit požadovanou úhradu jízdného, zkontrolovat tento 
požadavek a dokončit celou operaci úhradou jízdného přiložením BČK do čtecí zóny 
určeného čtecího zařízení nebo úhradou jízdného v hotovosti. Povinnost přiložit BČK 
do čtecí zóny se týká i cestujících se zakoupeným časovým kupónem, 

d) po celou dobu přepravy mít u sebe platný jízdní doklad (v elektronické nebo tištěné 
podobě) a na požádání osoby pověřené dopravcem se jím prokázat; přepravuje-li 
zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud 
se nepřepravují bezplatně, 

e) cestující ve věku od 6 let je při jízdě za zlevněné jízdné povinen na vyžádání řidiče 
nebo osoby pověřené dopravcem předložit doklad o věku opatřený fotografií. Doklad 
totožnosti musí být vydán nebo ověřen právním subjektem (např. cestovní pas, 
doklad vydaný dopravcem aj.), 

f) cestující stojící ve vozidle jsou povinni se za jízdy držet, 
g) dbát pokynů a příkazů řidiče nebo osoby pověřené dopravcem, které směřují na 

zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti 
ostatních cestujících, 

h) na vyzvání řidiče nebo osoby pověřené dopravcem uvolnit místo k sezení pro starou 
nebo nemocnou osobu, invalidu nebo těhotnou ženu, 

i) umožnit naložení, vyložení a umístění kočárku s dítětem ve vozidle, 
j) sám dbát o to, aby ve své nástupní zastávce včas do vozu nastoupil a ve své cílové 

zastávce vystoupil; po příjezdu do konečné stanice (zastávky) musí všichni cestující z 
vozidla vystoupit, 

k) nastoupit do vozidla a vystoupit z něj tehdy, není-li vozidlo v pohybu a jen v zastávce 
nebo v místě určeném řidičem nebo osobou pověřenou dopravcem,  

l) k nástupu a výstupu použít dveře podle jejich označení, bezprostředně po nástupu do 
vozidla, případně během zastávkového stání, postupovat dále do zadních prostor 
vozidla a umožnit tak nástup a přepravu i ostatním cestujícím   

m) zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek 
ve vozidle, čistotu vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance 
dopravce při výkonu jejich služby, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím, 

n) neznečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující 
svým oděvem nebo svým jednáním; cestující, který se přepravuje v pracovním oděvu 
nebo má oděv znečištěný nesmí zaujmout místo k sezení, 

o) vykonávat činnost, která se považuje za podnikání (prodej novin, nabízení služeb 
atd.) ve vozidlech a prostorách dopravce veřejnosti přístupných jen s předchozím 
písemným souhlasem dopravce, 

p) uhradit veškeré škody, které způsobil dopravci při vlastní přepravě, 
q) používat sdělovací, bezpečnostní a informační zařízení: 

- při výstupu s dětským kočárkem, 
- při výstupu osoby na invalidním vozíku, 
- při výstupu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
- při nouzovém zastavení (nevolnost cestujícího, výtržnost ve vozidle atd.). 

            Při nouzovém zastavení je nutné řidiče vozidla upozornit i verbálním projevem. 
r) v případě vzniku úrazu způsobeného jemu nebo jeho spolucestujícímu během 

přepravy vozidlem MHD se doporučuje cestujícímu nahlásit neprodleně tuto 
skutečnost řidiči, v případě naléhavosti od něj vyžadovat poskytnutí nezbytné první 
pomoci do příjezdu odborného zdravotnického personálu a vyhotovení záznamu o 
úrazu s případným uvedením svědků.  

3) Porušení přepravních podmínek: 
Za porušení přepravních podmínek se považuje, jestliže cestující při přepravě zejména: 
a) jede bez jízdního dokladu nebo na neplatný jízdní doklad, 
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b) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo, 
c) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla, 
d) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou dopravce za obsazené, 
e) uvádí bezdůvodně v činnost návěstní nebo dorozumívací zařízení ve vozidle, 
f) zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící vozidlo nebo 

v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla, 
g) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
h) kouří ve vozidle nebo prostorách určených pro cestující, přičemž zastávkou MHD se 

rozumí obdélníkový prostor určený pro nástup, výstup a přestup cestujících, 
začínající označníkem zastávky s maximální délkou nástupní hrany rovnající se 
dvěma za sebou stojícím vozidlům a šířkou minimálně 1,7 metrů, 

i) odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace těmto osobám, 

j) chová se hlučně, reprodukuje hudbu nebo zpěv nebo obtěžuje cestující svým 
chováním, 

k) znečišťuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým 
jednáním, 

l) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující (např. zastávky MHD), 
m) vzal s sebou do vozidla věc nebo zavazadlo, které je z přepravy vyloučeno, 
n) bezdůvodně manipuluje s odbavovacími terminály ve vozidlech MHD, 
o) odkládá věci a živá zvířata na sedadla nebo nechá děti stát či klečet na sedadlech, 
p) konzumuje zmrzlinu, potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních 

cestujících nebo vozidlo, 
q) nastupuje do vozidla se zavazadlem na zádech, 
r) nastupuje do vozidla s kolečkovými bruslemi na nohou, nebo se dopravuje 

s kolečkovými bruslemi na nohou, 
s) jiným vážným způsobem porušuje ustanovení přepravních a tarifních podmínek. 

Čl. 8 – Podmínky p řepravy zavazadel 
1) Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční 

zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo. Obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými 
vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě, zdraví nebo 
majetku cestujících, věci neskladné, které nelze snadno a rychle naložit a vyložit (např. 
kusy nábytku; věci, jejichž váha přesahuje 50 kg). Zajišťování bezpečné manipulace s 
tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. 

2) Cestující smí vzít do vozidla nejvýše tři zavazadla. Zavazadla o větším počtu kusů než je 
stanoveno, může přepravovat pouze se souhlasem řidiče.  

3) Ruční zavazadla: 
Jako ruční zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které má cestující u sebe a 
lze je případně umístit na klín nebo na místo pod sedadlem. Cestující má právo vzít ruční 
zavazadlo s sebou do vozidla se souhlasem řidiče, pokud nepřesahuje rozměr: 

25cm(šířka) x 40 cm(výška) x 60 cm(délka) 
Případné výjimky jsou dány Tarifními podmínkami a Ceníkem jízdného MHD. 

4) Spoluzavazadla: 
Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry vyžadují umístění na 
zvlášť určeném místě v prostoru pro cestující (místo pro přepravu dětských kočárků). 
Cestující má právo vzít s sebou do vozidla spoluzavazadlo, pokud jeho rozměr 
nepřesahuje: 

a) 50 cm(šířka) x 60 cm(výška) x 80 cm(délka) 
b) 200 cm (délka) a průměr do 20 cm 
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c) tvar desky 100 x 150 x 5 cm 
d) jízdní kolo pouze se souhlasem řidiče 

Na dětské kočárky se stanovené rozměry nevztahují. Prioritní právo na přepravu má 
kočárek s dítětem. 

5) Živá zvířata: 
a) živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod 

dohledem cestujícího. Cestující je povinen dbát, aby zvíře nepoškodilo nebo 
neznečistilo cestujícího nebo vozidlo, neohrozilo bezpečnost a zdraví osob a nebylo 
ostatním cestujícím při přepravě na obtíž, 

b) cestující může vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li 
zcela uzavřena v přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách 
s pevným a nepropustným dnem, které jsou pro tyto účely standardně vyráběny 
(vyloučeny jsou jakékoliv nákupní a igelitové tašky, košíky, apod.), 

c) beze schrány může cestující vzít s sebou do vozidla pouze psa, který má nasazený 
bezpečný, standardně vyráběný náhubek (vyloučeny jsou jakékoliv náhražky 
v podobě provázků, pletených pásků, řemínků od hodinek, apod.). Pes musí být 
držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Pokud pes doprovází 
osobu nevidomou, vlastnící požadovaný průkaz, není náhubek vyžadován, 

d) cestující se psem bez schrány může nastoupit do vozidla jen se souhlasem řidiče, 
e) řidič nebo pověřená osoba dopravce může přepravu psa beze schrány odmítnout 

z důvodu obsazenosti vozidla nebo zajištění bezpečnosti cestujících, kromě psa 
doprovázejícího nevidomou osobu, 

f) v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes, toto omezení neplatí, jde-li o dva 
psy, které s sebou do vozidla bere jeden cestující. 

6) Zakazuje se přepravovat: 
a) látky a předměty nebezpečné, tj. nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, 

těkavé a žíravé, věci, které mohou způsobit nákazu, nebo věci, které nelze umístit ve 
vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, 

b) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, příp. znečistit cestujícího 
nebo vozidlo a věci, které svým zápachem, vzhledem mohou být cestujícím na obtíž, 

c) věci a předměty, jejichž hmotnost přesahuje 50 kg nebo jeden z rozměrů přesahuje 
rozměry stanovené výše. 

7) Přeprava nebezpečných věcí: 
a) obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová 

láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, 
nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný 
elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory,  

b) osoby oprávněné k nošení střelné zbraně mohou vzít s sebou do vozidla zároveň se 
zbraní v přiměřeném množství náboje, pokud jsou uloženy v opascích na náboje, 
v loveckých brašnách a podobných obalech, 

c) cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 
řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů; ve vozidle lze přepravovat pouze jednu 
z těchto nebezpečných věcí. 

8) Nalezené věci a drobné předměty, které cestující ponechali ve vozidlech, jsou uloženy 
v areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s., Obchodní zóna 251, 
Otvice. 

Čl. 9 – Přepravní kontrola 
1) Přepravní kontrolu je oprávněn provádět řidič vozidla nebo osoba pověřená dopravcem. 
2) Osoba pověřená dopravcem k přepravní kontrole se při kontrole prokazuje kontrolním 

odznakem a na vyžádání služebním průkazem dopravce s fotografií a evidenčním 
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číslem. Tato povinnost se netýká řidiče vozidla, který vykonává kontrolu jízdních dokladů 
a úhrady jízdného především při nástupu cestujícího do vozidla. 

3) Oprávnění řidiče a pověřené osoby dopravce: 
a) dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným 

jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné, 
c) vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Smluvní přepravní 

podmínky, Tarifní podmínky a Ceník jízdného MHD, pokyny a příkazy pověřené 
osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu 
cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být 
ohrožena bezpečnost cestujícího, 

d) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře 
s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy 
cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud je jejich přeprava podle 
přepravních podmínek vyloučena, 

e) vyžadovat od cestujícího, který neuhradil jízdné a neprokázal se platným jízdním 
dokladem, zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému,  

f) rozhodnout v zájmu zachování plynulosti a bezpečnosti provozu o způsobu kontroly 
tarifní kázně, například usměrněním výstupu z vozidla určenými dveřmi, 

g) pokud cestující odmítne zaplatit jízdné, přirážku k jízdnému a odmítne prokázat 
totožnost, případně jinak bezprostředně ohrozí práva pověřené osoby, je pověřená 
osoba oprávněna jednat v souladu se zněním § 6 Občanského zákoníku tak, aby byla 
zajištěna práva dopravce a pověřené osoby dopravce. 

4) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče vozidla nebo jinou pověřenou osobu 
dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5) Přirážka za porušení přepravních a tarifních podmínek je stanovena v Tarifních 
podmínkách a Ceníku jízdného MHD. Zároveň je stanoven způsob vymáhání pohledávek 
dopravce.  

1.   Čl. 10 – Závěrečná ustanovení 
1) Tyto aktualizované Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1. 4. 2011. 
2) Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek, Tarifních podmínek a Ceníku 

jízdného MHD je zveřejněn ve všech vozidlech MHD dopravce. Úplné znění Smluvních 
přepravních podmínek, Tarifních podmínek a Ceníku jízdného MHD je k dispozici 
cestujícím v přepravních kancelářích na autobusových nádražích v Chomutově a Jirkově, 
dále na webových stránkách dopravce a v samoobslužných platebních terminálech.  
 

V Chomutově dne 1. 4. 2011 
 
 

Ing. Jiří Melničuk 
Generální ředitel DPCHJ a.s. 


