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TISKOVÁ ZPRÁVA 
(regionální význam: celostátní / Zlin) 

Bezdomovci v MHD 
 
Na webovém portálu zlin.idnes.cz byla zveřejněna zpráva o bezdomovcích, vozících se celodenně 
městskou hromadnou dopravou, které však nemůže nikdo z vozu vysadit, neb mají celodenní jízdenku. 
Není to tak zcela pravda. Jejich vyloučení z vozu možné je. 
  
  
Je řeč o těch lidech, kteří se vozí a v zimě zahřívají ve vozech MHD a kteří jsou špinaví a zapáchající. 
Odhlédněme od sociálních aspektů, možné pomoci města, či bezdomovcovo zavinění vlastní situace - 
a posuďme jen podle předpisů pro přepravu osob, zda má bezdomovec právo na přepravu, přesněji 
právo se ve voze ukrývat před nepřízní počasí. 
  
Na jedné straně cestujícímu zaplacením jízdného a nastoupením do vozu vzniká právo být přepraven. 
Na straně druhé mu vzniká povinnost dodržovat přepravní řád a jiné související předpisy. Pracovník 
dopravce má právo vyloučit cestujícího z přepravy v několika případech: Cestující nezaplatí jízdné 
nebo uloženou přirážku ("pokutu"), cestující porušuje přepravní řád, cestující neuposlechne pokyny 
pracovníka dopravce, ale i v případě, kdy cestující svým chováním ruší klidnou přepravu 
cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. 
  
A právě ten poslední uvedený bod je důvodem, proč může pracovník dopravce vyloučit bezdomovce z 
vozu, byť má bezdomovec platnou jízdenku: Jde o bezdomovcovu zanedbanou osobní hygienu, o jeho 
zápach a špínu, a tím o obtěžováním ostatních cestujících. 
Po právní stránce je vyloučení zapáchající a špinavé osoby z vozu v pořádku, jde o postačující 
podmínku. 
  
Problém je v praktickém provedení takového vyloučeni. A těch problémů je hned několik. 
V první řadě - který z pracovníků dopravce vyhodí špinavce z vozu? Řidič? Ten v řadě případů 
nástup takového člověka ani nezaznamená, zejména ne ve městech, kde se do vozů nastupuje všemi 
dveřmi. Revizor? Toho lze potkat jen jednou za čas. 
Další problém - odmítne-li zapáchající cestující vystoupit, je dost nechutné takového člověka tahat z 
vozu ven v těsném osobním kontaktu. 
A nakonec - pokud bezdomovec přece jen vystoupí, sveze se jiným nejbližším vozem. Tím se 
problém nevyřešil, jen se přemístil. 
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Poznámky pod čarou: 
 
zákonná úprava - zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě, § 18a, odst. 1, písm. a) a zákon 266/1994 Sb. 
o drahách, §37, odst. 4, písm. b), v platném znění 
 
pracovník dopravce - použit z důvodu srozumitelnosti, zákon používá pojem "pověřená osoba" 
 
odkaz 
http://zlin.idnes.cz/bezdomovci-v-mhd-ve-zline-a-otrokovicich-fd5-/zlin-
zpravy.aspx?c=A131203_2007357_zlin-zpravy_ras 
 
 


