„Jízda na černo a
její následky“
Jízda na černo = Jízda
v dopravním prostředku MHD (
městská- hromadná- doprava)

bez platného
jízdního dokladu.
Platný jízdní doklad
= Řádně označená
jízdenka, nebo
platný průkaz
ODISka .

Kolik stojí jízda
„načerno“?
Jízda načerno může být pro
někoho adrenalinový sport, ale
pro někoho také velice drahý
špás. Už na místě platíte pokutu
několik stokorun. Pokud
prošvihnete lhůtu, připlatíte si
i o tisíce. A jestliže patříte mezi

notorické
neplatiče,
počítejte
s exekucí.
Prostřednictvím městské
hromadné dopravy cestuje denně
do práce mnoho lidí.

Většina z nich si kupuje lístek
nebo situaci řeší výhodnějším
způsobem a zaplatí si
několikaměsíční předplacený
kupón.
Najdou se ale i černí pasažéři,
kterým sice „emhádéčko“ přijde
vhod, ale zaplatit neplánují.
Někdy jde o notorické neplatiče,
kteří přemýšlí, jak a kde ušetřit, a
v případě zahlédnutí revizora se
dávají do sprintu. Jindy jde
o sázku na štěstí. V daném
městě je třeba člověk jen na
skok, hromadnou dopravou jede
jen 3 zastávky a spoléhá na to,
že revizor nepřijde.
Někdy přijde, někdy nepřijde.
Pokud ale na revizora narazíte,
lístek nemáte a na útěk si
netroufnete, může vyjít pokuta
pěkně draho.

Ceny pokut v MHD
Pro srovnání použijeme několik měst z České
republiky, která provozují vlastní městskou
hromadnou dopravu a výši pokut si určují sami.

Město

Pokuta placená na
místě nebo do
určitého časového
intervalu

Pokuta placená na
kontaktním místě
po uplynutí lhůty

Praha

800 Kč

1500 Kč

Brno

800 Kč

1500 Kč

Ostrava

1000 Kč

1500 Kč

Načerno může jet
i kufr a pes
Ačkoli vy lístek máte, a to platný, neznamená
to však, že pokutu dostat nemůžete. Přepravní
doklad totiž musí mít i pes, se kterým
cestujete, pokud není ve schráně
s nepropustným dnem. A v některých
případech je potřeba koupit lístek i zavazadlu.
Jinak hrozí pokuty:

Město

Praha

Brno

Když vás chytí v prostředku hromadné dopravy
v Ostravě, můžete na místě nebo
do 7 pracovních dnů zaplatit 700 Kč. Jinak se
pokuta zvyšuje na 1500 Kč.

Ostrava

Platba na místě
nebo do určitého
časového intervalu

Platba po
uplynutí
časového
intervalu

100 Kč

200 Kč

800 Kč

200 Kč

Jen jste zapomněli
průkazku? Máte to
za….. Kč
Když zapomenete kupon doma a následně ho
doložíte, dopravní podniky vám pokutu odpustí
téměř celou. Musíte ale stihnout do
vymezeného data přijít na kontaktní místo.
Tam se prokážete platným nepřenosným
kupónem, který jste si zakoupili před datem
kontroly.

Město

Výše snížené
pokuty při
zapomenutém
kupónu

Do kdy je třeba
doložit platný
kupón

Praha

50 Kč

15 kalendářních
dnů

Brno

50 Kč

5 pracovních dnů

Ostrava

50 Kč

3 pracovní dny

1500 Kč

300 Kč

V Ostravě musíte pokutu 100 Kč za absenci
lístku pro psa zaplatit do 19 kalendářních
dnů. Jinak se vám začnou připočítávat úroky
z prodlení.

Pochopitelně, pokud si předplacenou jízdenku
zakoupíte až poté, co jste dostali pokutu, je
sice fér, že nebudete jezdit načerno, ale
pokutě neutečete. V Plzni vám dopravní podnik
dokonce pokutu odpustí zcela, pokud máte
zakoupenu roční časovou jízdenku.

