Smluvní přepravní podmínky DSZO, s.r.o.

Výše přirážek v MHD DSZO, s.r.o.
Platné k datu 1. 5. 2018
V souladu s ustanovením § 18a) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění a
§ 37 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění, stanovuje DSZO, s.r.o. tyto přirážky:
I.
Cestující, který se na výzvu pověřené osoby dopravce nemůže prokázat platným jízdním
dokladem za svoji osobu, za přepravu spoluzavazadla nebo psa a cestující, který
přes upozornění oprávněné osoby dopravce nedodržuje přepravní řád (Smluvní přepravní
podmínky dopravce), je povinen zaplatit jízdné/přepravné s přirážkou k jízdnému.
Přirážka se stanovuje ve výši 1.000,- Kč
Přirážka podle čl. I. se snižuje za těchto podmínek:
a) při zaplacení přirážky v hotovosti na místě kontroly
do 10 kalendářních dnů od data uložení přirážky v sídle
Podvesná XVII/3833, se přirážka snižuje z 1.000,- Kč na 500,- Kč,

nebo zaplacení
dopravce Zlín,

b) pokud je cestující držitelem dokladu, který ho opravňuje dle tarifu k bezplatné přepravě
nebo držitelem nepřenosné časové předplatní jízdenky nebo průkazem na slevu u dětí od 10
let do dovršení 15 let věku, kterými se nemohl v době kontroly prokázat a tuto skutečnost
doloží (prokáže) předložením originálního dokladu v doplatkové pokladně dopravce do 10
kalendářních dnů, snižuje se přirážka z 1.000,- Kč na 50,- Kč; z dodatečně předložené časové
předplatní jízdenky nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě musí být zřejmé, že
byly platné v době kontroly. Dodatečné předložení platné nepřenosné časové předplatní
jízdenky, dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě nelze uplatnit v případě, kdy přirážka k
jízdnému byla již uhrazena.
c) prokáže-li se cestující při kontrole padělaným nebo záměrně pozměněným a neoprávněně
upravovaným nebo neoprávněně používaným jízdním dokladem, nemá nárok na snížení
přirážky, stejný postup bude uplatňován i u SMS jízdenky
d) podmínky a lhůty pro snížení přirážky jsou neměnné i v případě, že cestující podá
odvolání, stížnost nebo námitku proti uložení přirážky,
e) při zaplacení přirážky v hotovosti na místě kontroly vydá pověřená osoba cestujícímu
doklad o zaplacení. Proti zaplacení přirážky v hotovosti pověřené osobě na místě kontroly
není odvolání.

II.
Při nákupu jízdenky ve vozidle MHD je stanovena přirážka k ceně jízdného dle platného
Tarifu dopravce.
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