
 

Příloha 4 – Sazebník smluvních postihů 

 

1. Standard dopravních výkonů a standard odbavení cestujících 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu1 

1.1 Nevypravení vozidla na trať, zpoždění vozidla z viny dopravce větší než 30 minut, vynechání části spoje 

– sazba za km neuskutečněné přepravy. V případě prvních a posledních spojů bude sazba zvýšena o 
100%.  

IX.1. 100 Kč / km 

minimálně 
20002 

1.2 Zpoždění vozidla z viny dopravce do 30 minut3 IX.1. 2000 

1.3 Odjezd ze zastávky o více než 60 s dříve než dle jízdního řádu3 IX.2. 500 

1.4 Odjezd ze zastávky o více než 180 s dříve než dle jízdního řádu3 IX.2. 1000 

1.5 Nedodržování jízdního řádu řidičem – vynechání zastávky, bezdůvodné pozdní odjezdy ze zastávky, 
neodůvodněné sjetí z trasy, opožděné přistavení vozidla na odjezdovou zastávku 

IX.1., 
IX.2. 

1000 

1.6 Vydání nesprávné jízdenky (např. v jiné než požadované hodnotě, po uplynutí její platnosti) VIII.8. 1000 

1.7 Nevydání jízdenky po převzetí hotovosti od cestujícího VIII.8. 2000 

1.8 Kouření řidiče ve vozidle IX.6. 1000 

1.9 Vydávání jízdenek se špatnou tarifní zónou, nesprávné nastavení zóny v označovači jízdenek, nedostatek 
hotovosti, nevydání jízdenky při sdělení cílové stanice, vadná páska v označovači 

VIII.8. 1000 

1.10 Řidič nekontroluje platnost jízdních dokladů nastupujících cestujících IX.6., 

VIII.2.2 

2000 

1.11 Nezapnutí zvukového hlášení zastávek pro cestující (je -li jím vozidlo vybaveno) IX.4. 500 

1.12 Řidič není schopen předložit platný záznam o provozu vozidla IX.5. 1000 

1.13 Řidič neinformoval při mimořádné události cestující o situaci, řidič je na cestující hrubý IX.6. 500 

1.14 Řidič nezastavil čelem vozidla u označníku, řidič nezajel vozidlem k hraně nástupiště, řidič neumožnil 

výstup prvními dveřmi, řidič odstavil nebo zaparkoval vozidlo na zastávce v rozporu s jízdním řádem, 
řidič nesplnil další zde nevyjmenované požadavky standardu 

IX.6. 500 

1.15 Nedostatečně vyplněný záznam o provozu vozidla řidičem IX.5. 500 

1.16 Formulář záznamu o provozu vozidla nesplňuje standard IX.5. 2000 

1.17 Dopravce neposkytl KORDIS JMK záznamy o provozu vozidla dle standardu IX.5. 2000 

1.18 Dopravce nezajistil školení zaměstnanců o IDS JMK IX.7. 5000 

1.19 Nedodržení informačních povinností dopravců IX.8. 1000 

1.20 Řidič není vybaven služebním jízdním řádem IX.3. 500 

2. Vybavení zastávek a zastávkových sloupků 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu3 

2.1 Nedodržení termínů pro nápravu závad, nedodržení vzhledu a uspořádání označníku nebo informačního 
panelu 

I.11., I.12, 
I.13 

1000 

2.2 Nepředání záznamových archů o provedení kontrol KORDIS JMK do 1 měsíce od vyžádání I.10. 1000 

2.3 Nepředání zápisu o provedení opravy závad na zastávkách do 30 dnů od vyžádání I.11. 1000 

2.4 Dočasný přesun nebo dočasné zrušení zastávky nevyhovující standardu I.6. 2000 

2.5 Chybějící povinné minimální vybavení zastávky evidentně zaviněné vlastníkem označníku nebo 
dopravcem4 

I.8., I.9. 2000 

2.6 Pří výměně nebo nové instalaci použití označníku nebo infomačního panelu, který neodpovídá standardu  I.12. 10000 

3. Standard provozní zálohy 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu 

3.1 Dopravce nebyl schopen vypravit záložní vozidlo dle standardu IV. 50001 

3.2 Dopravce neudržuje provozní zálohu dle standardu IV. 100005 

4. Standard garance návazností, čekacích dob a dispečerského řízení 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu1 

4.1 Dopravce neplní povinnosti plynoucí ze standardu V.2. 1000 

4.2 Nedodržení návaznosti dle standardu. V případě prvních a posledních spojů bude sazba zvýšena o 100%. V.3. 1000 

4.3 Nefunkční nebo špatně nastavené zařízení MSP nebo RIS V.4 500 

4.4 Nedodržení pravidel dispečerského řízení nebo řízení provozu CED V.3. ,V.4 1000 

5. Standard výluk a omezení dopravy 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu1 

5.1 Nezajištění dopravy v případě neplánované výluky dle standardu VI.1.2.  10000 

5.2 Dopravce nesplnil jiná výše nevyjmenovaná pravidla standardu  VI., I.6. 5000 

                                                
1
 Za každý případ v Kč. Postih lze udělit i opakovaně. 

2
 V případě zavinění řidičem se udělí paušální sazba 1000 Kč za každý případ. 

3
 Postihy se vztahují na viníka. Postih za každý případ v Kč. Postih lze udělit opakovaně. 

4
 Nevztahuje se na škody způsobené vandalismem. 

5
 Sazba za 1 den v Kč.  
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6. Standard jízdních dokladů 

 Nedostatek Článek 

standardu 

Výše 

postihu1 

6.1 Neuvedení všech povinných údajů na jízdní doklad dle standardu VII.1.,VII.2 2000 

6.2 Použití jiného druhu papíru do elektronických odbavovacích zařízení než dle standardu VII.3 10000 

6.3 Dopravce nedodržuje standard VII. 2000 

7. Standard vozidel IDS JMK 

 Nedostatek Článek standardu Výše 

postihu6 

7.1 Špatná nebo chybějící tabulka kurzového čísla vozidla III.3.2., III.4.2., III.5.2. 300 

7.2 Špatný nebo chybějící údaj na předním, bočním nebo zadním směrovém panelu nebo 

tabuli způsobený chybou řidiče; špatný nebo chybějící údaj na elektronickém 

vizuálním informačním systému nebo elektronickém akustickém informačním 
systému způsobený chybou řidiče 

III.3.3.-5., III.3.18.-19, III.4.3.-5., 

III.4.19.-20., III.5.3.-5., III.5.19.-

20. 

500 

7.3 Špatný nebo chybějící údaj na předním, bočním nebo zadním směrovém panelu nebo 

tabuli způsobený chybou dopravce; špatný nebo chybějící údaj na elektronickém 

vizuálním informačním systému nebo elektronickém akustickém informačním 
systému způsobený vinu dopravce; vzhled tabule nebo obsah panelu neodpovídající 

standardům 

III.3.3.-5., III.3.18.-19., III.4.3.-5., 

III.4.19.-20., III.5.3.-5., III.5.19.-

20. 

1000 

7.4 Tabulka kurzového čísla, přední, boční nebo zadní směrová tabule nebo panel, 
elektronický vizuální informační systém nebo elektronický akustický informační 

systém chybí nebo neodpovídající velikostně, materiálově nebo z hlediska upevnění 

standardům  

III.3.2.-5., III.3.18.-19, III.4.2.-5., 
III.4.19.-20., III.5.2.-5., III.5.19.-

20. 

3000 

7.5 Jiný počet dveří a šířky dveří vozidla než stanovuje standard, rozmístění tlačítek 
poptávkového otevírání dveří neodpovídající standardu 

III.3.6., III.4.6., III.5.6. 3000 

7.6 Počet označovačů jízdenek neodpovídající standardu III.3.7., III.4.7., III.5.7 1000 

7.7 Označovače jízdenek nesplňující technické specifikace (sazba za každý kus) III.3.7., III.4.7., III.5.7 10000 

7.8 Více než 50 % označovačů jízdenek nefunkčních nebo nefunkční palubní počítač, 
elektronické odbavovací zařízení, případně neplatná data 

III.3.7., III.4.7., III.5.7 1000 

7.9 Signalizační zařízení uvnitř vozidla nesplňující standard III.3.8., III.4.8., III.5.8. 500 

7.10 Vozidlo není vybaveno funkčním RIS nebo MSP dle standardu III.3.9., III.4.17, III.5.17, III.6.10. 5000 

7.11 Vozidlo je v provozu déle než hodinu s vadným elektronickým odbavovacím 

zařízením, elektronické odbavovací zařízení neodpovídá standardu 

III.4.9., III.5.9. 2000 

7.12 Vozidlo není vybaveno elektronickým odbavovacím zařízením splňujícím standard III.4.9., III.5.9. 100000 

7.13 Vozidlo není vybaveno informačními vitrínami dle standardu III.3.10., III.4.10., III.5.10., III.6.4. 1000 

7.14 Ve vozidle chybí informační piktogramy dle standardu (sazba za každý chybějící kus) III.3.11., III.4.11., III.5.11. 100 

7.15 Ve vozidle chybí informační materiály IDS JMK dle standardu nebo jsou nekompletní III.3.12., III.4.12., III.5.12. 500 

7.16 Ve vozidle jsou plakáty, reklamy, informace IDS JMK a jiné materiály podobného 
rázu umístěny mimo informační vitríny 

III.3.12., III.4.12., III.5.12. 500 

7.17 Vozidlo není temperováno nebo chlazeno dle standardu III.3.13., III.4.13., III.5.13. 500 

7.18 Vozidlo za snížené viditelnosti není osvětleno dle standardu III.3.13., III.4.13., III.5.13. 100 

7.19 Vozidlo neumožňuje otevření a uzavření všech oken a průduchů k tomu určených III.3.13., III.4.13., III.5.13. 500 

7.20 Ve vozidle není vyhrazený prostor pro příslušný počet kočárků a míst pro osoby se 
zhoršenou schopností pohybu a orientace 

III.3.14., III.4.14., III.5.14. 1000 

7.21 Vnější nátěr vozidla neodpovídá standardu  III.3.15., III.4.15., III.5.15. 5000 

7.22 Vozidlo uvnitř nebo vně je zjevně špinavé tak, že toto znečištění nemohlo být 

způsobeno běžným denním provozem 

III.3.16., III.4.16., III.5.16. 500 

7.23 Dopravce není schopen prokázat způsob a četnost čištění vozidel III.3.16., III.4.16., III.5.16. 5000 

7.24 Vozidlo je provozováno bez platné certifikace  III.9 30000 

7.25 Na spoji je provozováno vozidlo, které neplní některý z doplňkových standardů nebo 

vozidlo, které je v rozporu s nabídkou dopravce do výběrového řízení. 

III.8 5000 

 

 

 

                                                
6
 Za každý případ v Kč. V případě opakované závady u stejného vozidla bude postih navýšen o 100 %.  

 
 


