Sdružení Dopravních podniků České republiky odborná skupina

přepravní kontrola

Informace o skupině
Předseda
odborné skupiny:

ing. Josef Vilím
výkonný ředitel Dopravního podniku města Jihlavy, a. s.
tel. 066/7310033

Tajemník
odborné skupiny:

p.Milan Hrudka
vedoucí přepravně tarifního střediska
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s.
tel.047/ 5211864

Pracovní skupina:

p. Milan Hrudka
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
tel. 047/ 5211864
p. Vítězslav Korb
ROPID Praha
tel. 02/ 24238297/113
p. Vít Prýgl
Dopravní podnik města Brna, a. s.
tel.05/42210383

Zasedání odborné skupiny
Odborná skupina zasedá 2 x ročně (květen, listopad) podle plánu schváleného správní radou
Sdružení DP ČR. Účast na jednání odborné skupiny je nutné předem dojednat s tajemníkem odborné
skupiny.

Zaměření odborné skupiny:
1.Legislativní činnost
a) zpracování připomínek k novým zákonům a vyhlášek, které mají vazbu na vztahy mezi cestujícími
a dopravcem, na vymáhání pohledávek z přepravy, na ochranu zaměstnanců dopravce při výkonu
povolání
b) zpracování připomínek k navrhovaným změnám zákonům a vyhlášek, které mají vazbu na vztahy
mezi cestujícími a dopravcem, na vymáhání pohledávek z přepravy, na ochranu zaměstnanců
dopravce při výkonu povolání
c) účast na jednáních k navrhovaným změnám v legislativě v rámci připomínkového řízení
d) zpracování vlastních návrhů na změny zákonů a vyhlášek, které vyplynuly z činnosti dopravců

2. Tarify, jízdní doklady
a) informace o vývoji v tarifní oblasti, poskytování slev, jízdních výhod a bezplatné přepravy ; vývoj v
oblasti tržeb z jízdného
b) jízdní doklady – druhy jízdních dokladů, ochrana proti padělání a zneužití, novinky v oblasti
ochrany jízdních dokladů
c) odbavovací systémy – druhy systémů, rozsah a možnosti poskytovaných služeb, výstupy ze
systémů pro dopravce
d) prodej jízdních dokladů – poskytované služby a způsob prodeje jízdních dokladů, prodejní
automaty
e) informační činnost pro cestující
f) prodej jízdenek u řidičů MHD

3. Přeprava osob
a) Smluvní přepravní podmínky – návrhy, úpravy, připomínky

4. Přepravní kontrola
a) vlastní činnost přepravních kontrolorů
b) způsoby a možnosti vymáhání pohledávek z přepravy jednotlivými dopravci
c) výše přirážek za jízdu bez platné jízdenky, za porušení Přepravního řádu, za nezaplacení
přepravného za zavazadlo a za psa
d) vymáhání pohledávek z přepravy v rámci občanskoprávního řízení u místně příslušného soudu (
žaloby)
e) předexekuční řízení, exekuce na účet u bankovního domu, na movitý majetek, na plátce mzdy,
důchodu,
Zpracoval : Hrudka Milan, tajemník odborné skupiny

