ZKOUŠKA
PK-Přepravní řád a SPP
Jméno:

Os. č.

Útvar:

ID testu:

Přepravní řád a SPP
1)

Přepravní kontrolor se při kontrole prokazuje:

c)

a) kontrolním odznakem
b) služebním průkazem
c) kontrolním odznakem a na vyžádání i služebním průkazem

2)

Přepravní kontrolor je oprávněn provádět:

b)

a) kontrolu dodržování pouze tarifních podmínek
b) kontrolu dodržování tarifních a přepravních podmínek
c) kontrolu dodržování pouze přepravních podmínek

3)

Přepravní kontrolor je oprávněn:

c)

a) provádět kontrolu dodržování pouze přepravních podmínek
b) provádět kontrolu techniky jízdy řidičů povrchové dopravy
c) nepřipustit k přepravě zavazadlo cestujícího pokud jeho přepravu neumožňují přepravní podmínky

4)

Přepravní kontrolor je oprávněn:

a)

1 b.
ID otázky: 3544

1 b.
ID otázky: 3545

1 b.
ID otázky: 3546

1 b.
ID otázky: 3547
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k
jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji potřebnými na vymáhání
zaplacení přirážky k jízdnému
b) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k
jízdnému a vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a vyžadovat
od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému

5)

Cestující má právo být řádně přepraven:

b)

a) splnil-li tarifní podmínky
b) splnil-li podmínky stanovené Smluvními přepravními podmínkami a tarifem
c) splnil-li přepravní podmínky

6)

Přepravu náhradním způsobem bez placení dalšího jízdného může cestující použít:

b)

a) v případě výpadku el. proudu kratšího 5 minut
b) v případě přerušení jízdy z příčin na straně dopravce
c) v případě prokázané ztráty své jízdenky
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7)

Osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišt'ují ostatní cestující
nebo vozidlo:

c)

1 b.
ID otázky: 3553

a) je pověřená osoba povinna vykázat z vozidla
b) je pověřená osoba povinna postihnout uložením přirážky
c) je pověřená osoba oprávněna nevpustit do vozidla, případně je z vozidla vykázat

8)

Z přepravy může být vyloučena osoba:

a)

a) která přes upozornění nedodržuje přepravní řád
b) která se na výzvu pověřené osoby neprokázala platným jízdním dokladem
c) přepravující zavazadlo, které je překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících

9)

Čas určený k neprodlenému označení jízdenky:

a)

1 b.
ID otázky: 3554

1 b.
ID otázky: 3557
a) nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k vyhledání nepřipravené jízdenky, zaujmutí místa k
sezení nebo vykonání jiné činnosti nesouvisející s neprodleným označením jízdenky
b) zahrnuje i přiměřenou dobu, kterou cestující potřebuje k vyhledání nepřipravené jízdenky nebo
zaujmutí místa k sezení
c) je doba dojezdu vozidla do následující zastávky

10)

Vyloučit osobu z přepravy lze:

a)

a) za podmínky, že nedojde k ohrožení její bezpečnosti a zdraví
b) za podmínky, že je starší 18 let
c) pouze po předchozím upozornění

11)

Cestující smí vzít sebou do vozidla nejvýše:

b)

a) zavazadla do celkové hmotnosti 30 kg
b) 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg
c) zavazadla do celkové hmotnosti 60 kg

12)

Maximální rozměry zavazadel, která je možno přepravovat bezplatně jsou:

b)

a) 10 x 80 x 100 cm
b) 5 x 100 x 100 cm
c) 10 x 100 x 150 cm

13)

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do autobusu:

c)

a) ruční zavazadla nebo spoluzavazadla
b) nádobu o obsahu 15 litrů naplněnou naftou
c) nebezpečné látky a předměty, mimo výjimek stanovených SPP

14)

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla:

c)

a) předmět, jehož rozměr je větší než 50 x 60 x 70 cm
b) předmět, jehož rozměr je větší než 40 x 60 x 80 cm
c) předmět, jehož rozměr je větší než 50 x 60 x 80 cm
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1 b.
ID otázky: 3559

1 b.
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1 b.
ID otázky: 3561

1 b.
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15)

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do přepravního prostoru metra

a)

a) předmět, jehož rozměr je větší než 50 x 60 x 80 cm
b) předmět, jehož rozměr je 150 x 5 x 100 cm
c) předmět tyčového tvaru, který je dlouhý 250 cm

16)

Cestující je po označení jízdenky v označovacím zařízení povinen:

c)

a) jízdenku předložit ke kontrole vyznačených údajů řidiči
b) uložit na bezpečném místě a při výstupu z vozidla ji odevzdat řidiči příměstské linky
c) přesvědčit se o tom, zda jízdenka byla označovacím zařízením řádně označena a údaje vyznačené
na jízdence odpovídají skutečnosti

17)

Dětský kočárek je možno přepravovat:

b)

a) pouze obsazený dítětem
b) obsazený dítětem nebo v době snížených nároků na přepravu též i prázdný
c) obsazený dítětem nebo naložený věcmi

18)

Dětský kočárek se v třídveřových autobusech přepravuje:

c)

a) v prostoru u prvních dveří (za řidičem)
b) ve střední části
c) na přilehlé plošině dveří označených příslušným piktogramem

19)

Dětský kočárek se v článkové tramvaji přepravuje:

a)

a) na přilehlé plošině dveří označených příslušným piktogramem
b) na přední plošině
c) na zadní plošině

20)

Byl-li cestující k předložení jízdního dokladu vyzván ve vozidle:

a)

1 b.
ID otázky: 3564

1 b.
ID otázky: 3565

1 b.
ID otázky: 3566

1 b.
ID otázky: 3568

1 b.
ID otázky: 3569

1 b.
ID otázky: 3570
a) jeho povinnost prokázat se jízdním dokladem trvá, i když se cestující po uvedené výzvě přemístí
mimo vozidlo PID
b) nezbavuje se povinnosti předložit jízdní doklad do okamžiku vystoupení z vozidla
c) je povinen jízdní doklad předložit do okamžiku vystoupení z vozidla

21)

Ve vlaku metra se dětský kočárek přepravuje:

b)

a) na přední plošině za kabinou strojvedoucího
b) pouze jeden na každé plošině vozidla
c) nejvýše dva na zadní plošině každého vozidla

22)

Jízdní kolo lze přepravovat bezplatně:

a)

a) v tramvajích a v metru při splnění podmínek stanovených SPP
b) na zadní plošině každého vozidla PID
c) pouze v metru za podmínek stanovených SPP
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23)

Za přepravu zavazadla o rozměrech 40 x 75 x 95 cm cestující zaplatí na místě:

c)

a) sníženou přirážku 200 Kč
b) přepravné ve výši 13Kč
c) přirážku 400 Kč

24)

Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat:

a)

a) podmínky Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a Tarifu PID
b) drážní a silniční zákon v platném znění
c) tarifní zásady vyhlášené dopravcem

25)

Z přepravy jsou vyloučeny:

c)

a) střelná zbraň osoby oprávněné k jejímu nošení
b) ruční zavazadla, která má cestující na klíně
c) věci, které mohou poškodit nebo znečistit vozidlo

26)

Brání-Ii cestující otvírání nebo zavírání dveří zaplatí:

c)

a) přirážku 200 Kč (na místě 100 Kč)
b) 0
c) pokud přes upozornění pokračuje v uvedeném jednání přirážku 400 Kč

27)

Pes beze schrány se v tramvajích přepravuje:

c)

a) kdekoliv ve voze
b) na zadní plošině
c) na plošině přilehlé dveřím, které jsou označeny příslušným piktogramem

28)

Přepravní smlouva je uzavřena:

1 b.
ID otázky: 3574

1 b.
ID otázky: 3575

1 b.
ID otázky: 3576

1 b.
ID otázky: 3578

1 b.
ID otázky: 3579

a)

1 b.
ID otázky: 3580
a) zaplatí-li cestující jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek
b) zakoupením jízdenky od spolucestujících
c) nastoupením cestujícího do vozidla, nevystoupí-Ii do okamžiku započetí přepravy

29)

Nádoby s naftou není dovoleno přepravovat:

c)

a) v metru, tramvajích a autobusech
b) v autobusech
c) v metru

30)

Naftu lze ve vozidle povrchové dopravy přepravovat:

b)

a) v jedné nádobě o obsahu max. 20 litrů
b) v jedné či dvou nádobách o celkovém obsahu maximálně 20 litrů
c) v jedné či dvou nádobách o celkovém obsahu maximálně 10 litrů

31)

Kapalný topný plyn lze ve vozidle povrchové dopravy přepravovat:

a)

a) v jedné ocelové lahví o celkovém obsahu max. 10 kg
b) v jedné či dvou ocelových lahvích o celkovém obsahu max. 10 kg
c) v jedné ocelové lahvi o celkovém obsahu max. 20 kg
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32)

PIní-li v systému PID přepravní smlouvu více dopravců platí:

c)

a) vzájemné uznávání tarifů jednotlivých dopravců
b) vzájemné uznávání základního druhu jízdních dokladů
c) uznávání jednotného tarifu PID

33)

Beze schrány je možno vzít do vozidla povrchové dopravy:

b)

a) drobné zvíře
b) psa
c) pouze kočku nebo psa

34)

Psa v tramvaji lze přepravovat za podmínek:

b)

a) pes je opatřen náhubkem a je veden svým majitelem
b) pes je opatřen náhubkem a je držen na krátkém vodítku
c) pes má bezpečný náhubek, je držen na krátkém vodítku a nejde o služebního psa

35)

Při přepravě živých zvířat, umístěných ve schránách se přepravné:

c)

a) platí vždy
b) neplatí
c) platí podle ustanovení pro přepravu zavazadel

36)

Cestující, který při přepravě používá kolečkové brusle zaplatí:

a)

a) pokud přes upozornění pokračuje v uvedeném jednání přirážku 400 Kč
b) přirážku 50 Kč
c) přirážku 200 Kč (na místě 100 Kč)

37)

V metru je přeprava psů:

a)

a) povolena je-Ii pes opatřen náhubkem a je držen na krátkém vodítku
b) není dovolena v době zvýšených nároků na přepravu
c) není dovolena, s výjimkou slepeckých a služebních psů

38)

V tramvajích a autobusech smí být na každé plošině označené piktogramem psa
přepravován(i):

b)

1 b.
ID otázky: 3585

1 b.
ID otázky: 3586

1 b.
ID otázky: 3587

1 b.
ID otázky: 3588

1 b.
ID otázky: 3589

1 b.
ID otázky: 3590

1 b.
ID otázky: 3591

a) nejvýše jeden pes armády a policie
b) nejvýše dva psi jednoho cestujícího
c) pouze jeden pes

39)

Jízdní kolo v tramvaji:

c)

a) není dovoleno přepravovat
b) a v cyklobusu lze přepravovat bezplatně
c) lze ve stanovených úsecích přepravovat v pracovní dny mimo odpolední špičku, v sobotu, v neděli
a ve svátek celodenně
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40)

Přepravu služebního psa MV ČR, MO ČR, Vězeňské služby ČR nebo MP hl. m. Prahy:

a)

a) nelze odmítnout
b) je dopravce povinen uskutečnit pokud to přepravní poměry umožňují
c) jejich přeprava není povolena

41)

Dva páry lyží s holemi se v povrchové dopravě přepravují:

c)

a) jeden pár bezplatně, druhý za přepravné stanovené Tarifem PID
b) na přední plošině vozu tak, aby neohrožovaly bezpečnost cestujících
c) bezplatně

42)

Cestující, který nevyužije svého práva na přepravu, získaného zaplacením jízdného za
jednotlivou jízdu:

b)

1 b.
ID otázky: 3593

1 b.
ID otázky: 3594

1 b.
ID otázky: 3595

a) má právo na vrácení části nevyužitého jízdného dle podmínek stanovených Tarifem PID
b) nemá právo na jeho vrácení
c) má právo na vrácení zaplacené částky uplatní-li je mezi 3. a 15. dnem ode dne vzniku nároku

Při přerušení jízdy, zaviněném dopravcem, cestující:

b)

1 b.
ID otázky: 3596
a) má právo použít svoji jízdenku pro jednotlivou jízdu dalších 30 minut po skončení její platnosti
b) má právo na přepravu náhradním způsobem bez placení dalšího jízdného
c) nemá právo na další přepravu

44)

Cestující zaplatí přirážku 400 Kč:

b)

a) neprokáže-li se platným jízdním dokladem za spoluzavazadlo
b) porušuje ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 266/1994 Sb., Přepravního řádu nebo
Smluvních přepravních podmínek
c) nezaplatil-li přepravné za psa

45)

Za kouření ve vozidle zaplatí cestující na místě kontroly:

c)

a) přirážku 100 Kč
b) pokud přes upozornění pokračuje v uvedeném jednání přirážku 200 Kč
c) pokud přes upozornění pokračuje v uvedeném jednání přirážku 400 Kč

46)

Jízdenka pro jednotlivou jízdu je neplatná:

c)

a) neoznačí-Ii ji cestující při nástupu do vozu
b) pobývá-li cestující v přepravním prostoru metra neoprávněné
c) nedodržel-Ii cestující podmínky pro její použití

47)

Z jízdenky pro jednotlivou jízdu musí být patrné:

a)

a) údaje umožňující kontrolu její platnosti
b) údaje o držiteli jízdenky
c) identifikační číslo

43)
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48)

Z časové jízdenky musí být mimo jiné patrné:

c)

a) datum prodeje
b) výdejní místo
c) obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu

49)

Poškozením jízdního dokladu, které na jeho platnost zatím nemá vliv je:

b)

a) poškození, kdy jsou údaje umožňujícíjeho kontrolu nečitelné
b) poškození, kdy jsou údaje umožňujícíjeho kontrolu ještě, i když obtížně, čitelné
c) poškození, kdy je nečitelný jeden údaj umožňující jeho kontrolu

50)

Z časové jízdenky musí být mimo jiné patrné:

a)

a) údaje o platnosti
b) názvy dopravců, pro které platí
c) prodejní místo

51)

Část jízdného za odevzdanou nevyužitou časovou jízdenku může dopravce (DP) vrátit:

b)

a) jedná-li se o jízdenku s čtvrtletní nebo delší dobou platnosti
b) jedná-li se o jízdenku vydanou na základě osobních údajů včetně data narození a s měsíční nebo
delší dobou platností a zbývá-li nejméně 16 dnů platnosti
c) jedná-li se o jízdenku s 7 denní a delší dobou platnosti

52)

Cestující je povinen si opatřit jízdenku:

a)

a) před nástupem do vozidla nebo před vstupem do přepravního prostoru metra
b) při nástupu do vozidla nebo vstupu do přepravního prostoru metra
c) bez prodlení po nástupu do vozidla nebo po vstupu do přepravního prostoru metra

53)

Jízdenku pro jednotlivou jízdu je cestující povinen označit:

c)

a) při nástupu do vozidla
b) do následující zastávky od nástupu
c) neprodleně po nástupu do vozidla

54)

Při přejímání jízdenky cestující:

b)

a) je povinen platit bankovkami nižší hodnoty
b) se přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků
c) vyplní předepsané údaje

55)

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby:

a)

1 b.
ID otázky: 3601

1 b.
ID otázky: 3602

1 b.
ID otázky: 3603

1 b.
ID otázky: 3604

1 b.
ID otázky: 3605

1 b.
ID otázky: 3606

1 b.
ID otázky: 3607

1 b.
ID otázky: 3608
a) kdykoliv během přepravy nebo pobytu v přepravním prostoru metra neprodleně předložit jízdní
doklad
b) kdykoliv během přepravy nebo pobytu v přepravním prostoru metra předložit osobní doklad
c) uposlechnout jakéhokoli jejího pokynu nebo příkazu
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56)

Časová jízdenka je neplatná:

c)

a) odpovídají-li její údaje skutečnosti
b) je-Ii poškozená tak, že z ní ještě jsou patrné údaje potřebné ke kontrole její platnosti
c) uplynula-li doba její platnosti

57)

Časová jízdenka s volitelným začátkem doby platnosti platí:

a)

a) pouze v rozsahu časových dat uvedených na časovém kuponu (jízdence)
b) jeden den před započetím platnosti a tři dny následující po ukončení platnosti časového kuponu
c) tři dny před započetím platnosti a jeden den následující po ukončení platnosti časového kuponu

58)

Časová jízdenka je neplatná:

c)

a) je-Ii opatřena předepsanou podobenkou
b) je-Ii opatřena platným cenným kuponem
c) byla-li použita neoprávněnou osobou

59)

Jízdenka pro jednotlivou jízdu je neplatná:

b)

a) byla-li označena bez prodlení po nástupu do vozidla
b) nedodržel-li cestující podmínky pro její použití
c) je-Ii poškozena nebo pošpiněna a údaje potřebné pro její kontrolu jsou obtížně čitelné

60)

Cestující, který se na vyzvání pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem:

c)

a) musí vystoupit z vozidla nebo opustit přepravní prostor
b) zaplatí stanovenou pokutu
c) zaplatí jízdné a přirážku

61)

Kontrolor je v případě nezaplacení přirážky na místě oprávněn odebrat neplatný jízdní
doklad:

1 b.
ID otázky: 3609

1 b.
ID otázky: 3610

1 b.
ID otázky: 3611

a)

1 b.
ID otázky: 3612

1 b.
ID otázky: 3613

1 b.
ID otázky: 3614

a) s neoprávněně pozměněnými údaji
b) u něhož cestující nedodržel podmínky pro jeho použití
c) s nevyplněnými předepsanými údaji

62)

Cestující, který se na vyzvání přepravního kontrolora neprokáže platným dokladem o
zaplacení stanoveného přepravného:

a)

1 b.
ID otázky: 3615

a) na místě zaplatí přepravné a přirážku ve výši 100 Kč
b) zaplatí přepravné a přirážku ve výši 400 Kč
c) zaplatí do 15. kalendářního dne ode dne uložení přirážky v doplatkově pokladně přirážku ve výši
200 Kč

63)
a)

Cestující ve voze metra veze sebou pánské jízdní kolo a zavazadlo o rozměru 25 x 60 x
1 b.
80 cm. Při kontrole předloží platnou jízdenku pro jednotlivou jízdu v ceně 32 Kč. Cestující
ID otázky: 3616
při kontrole na místě zaplatí:
a) celkem 116,- Kč
b) celkem 232,- Kč
c) 0,- Kč
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64)

Cestující, který se na vyzvání přepravního kontrolora nemůže prokázat platným jízdním
dokladem a prohlásí, že má platnou časovou jízdenku:

c)

1 b.
ID otázky: 3617

a) zaplatí na místě přirážku 400 Kč
b) zaplatí sníženou přirážku 100 Kč za podmínky, že ve stanovené lhůtě prokáže tuto skutečnost
předložením své časové jízdenky, platné v době kontroly, v doplatkově pokladně
c) zaplatí dodatečně přirážku 50 Kč za podmínky, že prokáže tuto skutečnost předložením své
časové jízdenky s poskytnutým datem narození a s měsíčním nebo delším obdobím platnosti, platné
v době kontroly, ve stanovené lhůtě v doplatkově pokladně

65)

Zjistí-li přepravní kontrolor, že se cestující prokazuje časovou jízdenkou u které nejde o
originál je oprávněn:

a)

1 b.
ID otázky: 3618

a) i v případě nezaplacení uložené přirážky na místě ji odebrat
b) cestujícího poučit o povinnosti předložit pouze ověřenou kopii
c) cestujícímu ji ponechat v případě, je-Ii řádně zjištěna jeho totožnost

66)
c)

Zjistí-li přepravní kontrolor, že se cestující prokazuje neplatnou jízdenkou pro jednotlivou
1 b.
jízdu z důvodu jejího poškození je:
ID otázky: 3619
a) oprávněn ji cestujícímu ponechat v případě, je-Ii řádně zjištěna jeho totožnost
b) povinen ji v případě nezaplacení uložené přirážky cestujícímu ponechat
c) oprávněn v případě nezaplacení uložené přirážky na místě ji odebrat

67)

Prokáže-Ii se cestující padělanou jízdenkou přepravní kontrolor:

b)

a) cestujícímu jízdenku ponechá
b) cestujícímu jízdenku odebere
c) rozhodne s přihlédnutím k okolnostem případu

68)

Časová jízdenka občanská je neplatná:

b)

a) odpovídají-li její údaje skutečnosti
b) nelze-li pro její poškození zjistit obchodní jméno dopravce
c) je-Ii podobenka na ní uvolněna

69)

Poškození jízdního dokladu mající za následek jeho neplatnost je:

a)

70)
b)

1 b.
ID otázky: 3620

1 b.
ID otázky: 3621

1 b.
ID otázky: 3622
a) takové poškození, kdy již není některý údaj potřebný pro kontrolu správnosti jeho použití čitelný
b) takové poškození, kdy jsou již všechny údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití již velmi
obtížně čitelné
c) takové poškození, kdy je jeden z údajů potřebný pro kontrolu správnosti jeho použití čitelný jen
obtížně

Cestující, který se na vyzvání neprokázal platným jízdním dokladem:

1 b.
ID otázky: 3623
a) na místě zaplatí přirážku 1500 Kč nebo předloží svůj osobní doklad ke zjištění údajů potřebných
pro její vymáhání
b) zaplatí jízdné a přirážku 1500 Kč, při zaplacení na místě nebo ve stanovené lhůtě v doplatkově
pokladně se přirážka snižuje na 800 Kč
c) zaplatí přirážku 1500 Kč, pokud se však dodatečně a ve stanovené lhůtě na pracovišti dopravce
prokáže časovou jízdenkou, zaplatí přirážku 50 Kč
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71)
b)

Prohlásí-li cestující, že si časovou jízdenku zapomněl doma:

1 b.
ID otázky: 3624
a) a skutečnost, že je držitelem časové jízdenky s měsíční nebo delší dobou platnosti, platné v době
kontroly, ve stanovené lhůtě prokáže v doplatkově pokladně zaplatí přirážku 100 Kč
b) a skutečnost, že je držitelem časové jízdenky s poskytnutým datem narození a s měsíční nebo
delší dobou platnosti, platné v době kontroly, ve stanovené lhůtě prokáže v doplatkově pokladně
zaplatí přirážku 50 Kč
c) a skutečnost, že je držitelem platné časové jízdenky s čtvrtletní nebo delší dobou platnosti ve
stanovené lhůtě prokáže, zaplatí na místě přirážku 50 Kč

72)

Za znečištění vozidla zaplatí cestující na místě přirážku ve výši:

a)

a) 400
b) 100
c) 200

73)

Odebranou jízdenku pro jednotlivou jízdu a na ní vyznačené údaje:

a)

a) není dovoleno jakkoliv upravovat nebo pozměňovat
b) je dovoleno upravovat v přítomnosti cestujícího v případě pochybností o tom, zda vyznačené údaje
vyhovují SPP
c) je dovoleno pozměňovat v případě pochybností o tom, zda vyznačené údaje odpovídají skutečnosti

74)

Veškeré opravy údajů na časové jízdence je oprávněn provádět:

c)

a) Dopravní podnik hi.m.Prahy, as. a smluvní prodejci
b) Dopravní podnik hi.m.Prahy, a.s. a jeho Infocentra
c) pouze Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. na svém pracovišti v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 nebo i na
jiném jím určeném místě

75)

Veze-li sebou cestující zavazadlo, které není dovoleno přepravovat je přepravní kontrolor
1 b.
oprávněn:
ID otázky: 3628

a)

1 b.
ID otázky: 3625

1 b.
ID otázky: 3626

1 b.
ID otázky: 3627

a) uložit mu přirážku za porušení přepravních podmínek a zavazadlo z další přepravy vyloučit
b) uložit mu přirážku za porušení přepravních podmínek a vyloučit ho z přepravy
c) uložit cestujícímu přirážku a nepřipustit jeho další přepravu

76)

Jízdní kolo se přepravuje:

b)

a) bezplatně pouze v metru a cyklobusech
b) v tramvaji, metru, cyklobusech a na přívozu, a při splnění podmínek stanovených v SPP bezplatně
c) v tramvaji při splnění podmínek stanovených v SPP za přepravné

77)

Osobními údaji cestujícího pro potřeby vymáhání přirážky jsou:

a)

a) jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování
b) jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem
c) jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a adresa bydliště uvedené v průkazu cestujícího

78)

Smluvními přepravními podmínkami se pro účely přepravního řádu rozumí:

b)

a) cenové podmínky přepravy vyhlášené tarifem dopravce
b) podmínky přepravy vyhlášené dopravcem podle ustanovení přepravního řádu
c) konkrétní podmínky placení jízdného a výši přirážek
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79)
a)

80)

Cestující na vyzvání kontrolora je povinen se prokázat:

1 b.
ID otázky: 3633
a) osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky pouze však v případě neprokáže-li se
platným jízdním dokladem a nezaplatí přirážku na místě
b) osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky pouze však v případě nezaplatí-li
uloženou přirážku na místě
c) osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem

Otvírá-li cestující bezdůvodně dveře vozidla nebo bezdůvodně uvádí v činnost
signalizační zařízení:

1 b.
ID otázky: 3634

a)

a) zaplatí na místě přirážku 400 Kč v případě, že přes upozornění pokračuje v takovém jednání
b) zaplatí na místě přirážku 200 Kč v případě, že přes upozornění pokračuje v takovém jednání
c) nelze mu uložit přirážku, pouze napomenutí příp. vyloučení z přepravy

81)
b)

82)
a)

83)
a)

84)

Podle zákona o dráhách je dopravcem „Pověřenou osobou“:

1 b.
ID otázky: 3635
a) pracovník dopravce pověřený kontrolou dopravní služby a vybavený kontrolním odznakem nebo
průkazem dopravce
b) průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní
osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce
c) řidič drážního vozidla nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a
vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce

Kopie zápisu o provedené přepravní kontrole:

1 b.
ID otázky: 3636
a) nahrazuje cestujícímu, jehož osobní údaje jsou v zápise uvedeny, jízdní doklad na dojetí do cílové
zastávky, maximálně v rozsahu ceny jízdného uvedeného na kopii zápisu za podmínky, že nebyl
pověřenou osobou vyloučen z přepravy
b) nahrazuje cestujícímu, jehož osobní údaje jsou v zápise uvedeny, jízdní doklad na dojetí do cílové
zastávky, maximálně v rozsahu ceny jízdného uvedeného na kopii zápisu za podmínky, že nebyl
pověřenou osobou vyloučen z přepravy i v případě, že cestující odmítne převzít kopii zápisu o kontrole
c) neplatí jako jízdní doklad

Podle zákona o silniční dopravě je pověřená osoba oprávněna:

1 b.
ID otázky: 3637
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat
od cestujícího aby se prokázal osobními údaji uvedenými v osobním dokladu vydaném příslušným
správním úřadem
b) vyžadovat od cestujícího, který se neprokázal platným jízdním dokladem, osobní údaje potřebné
pro její vymáhání
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku stanovenou
tarifem nebo vyžadovat předložení průkazu totožnosti

Jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož
základě byla vydána, je neplatná:

a)

1 b.
ID otázky: 3638

a) jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže
b) jestliže se cestující tímto dokladem neprokáže ve lhůtě stanovené smluvními přepravními
podmínkami
c) jestliže se cestující tímto dokladem neprokáže dodatečně ve lhůtě a na místě stanoveném
dopravcem
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85)

Chová-li se cestující při přepravě hlučně nebo provozuje-li hlasitě reprodukovanou
hudbu:

b)

1 b.
ID otázky: 3639

a) nelze mu uložit přirážku
b) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí 14. kalendářní den ode dne uložení
přirážky v doplatkové pokladně přirážku ve výši 400 Kč
c) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí ve stanovené lhůtě v doplatkové
pokladně přirážku ve výši 200 Kč

86)
a)

Podle zákona o silniční dopravě je cestující na výzvu pověřené osoby povinen:

1 b.
ID otázky: 3640
a) v případě nezaplatil-li přirážku, nebo se neprokázal osobními údaji potřebnými na vymáhání jejího
zaplacení, ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na
vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit jeho totožnost
b) vždy se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky anebo setrvat na
vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího
c) vždy ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na
vhodném místě do příchodu osoby oprávněně zjistit totožnost cestujícího

87)

Pověřená osoba je oprávněna:

b)

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na její výzvu neprokázal osobními údaji
b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na její výzvu neprokázal platným jízdním dokladem a
nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku
c) vyloučit z přepravy cestujícího, u kterého lze předpokládat, že je členem extrémistické organizace

88)

Snížení přirážky se neposkytuje:

a)

1 b.
ID otázky: 3642

1 b.
ID otázky: 3643
a) prokáže-li se cestující padělaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu), jízdním
dokladem pozměněným či upravovaným
b) při dodatečné platbě přirážky v doplatkové pokladně
c) vyloučí-li přepravní kontrolor z přepravy cestujícího, který se na jeho výzvu neprokázal osobními
údaji

89)

Spadne-li cestujícímu do kolejiště metra předmět je povinen:

b)

a) ohlásit to na staniční policii
b) ohlásit to neprodleně zaměstnanci dopravce
c) zastavit přijíždějící vlak pomocí nouzového tlačítka na nástupišti

90)

Přepravuje-li cestující v městském autobusu (s výjimkou cyklobusů) jízdní kolo, jehož
rozměry přesahují rozměry pro přepravu zavazadel:

1 b.
ID otázky: 3644

c)

1 b.
ID otázky: 3645

a) neporušil přepravní podmínky
b) neporušil přepravní podmínky děje-li se tak v době snížených nároků na přepravu
c) porušil přepravní podmínky

91)

Jízdní kolo, jehož rozměry přesahují rozměry pro přepravu zavazadel je dovoleno
přepravovat:

b)

1 b.
ID otázky: 3646

a) v prostředcích PID v době snížených nároků na přepravu, je-li cestující starší 12 let
b) pouze v metru, v cyklobusech, na plavidlech a v tramvaji, za podmínek stanovených SPP
c) pouze v cyklobusech, za podmínek stanovených SPP
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92)

Prokáže-Ii se cestující napodobeninou jízdního dokladu může uloženou přirážku zaplatit:

a)

a) jen v doplatkové pokladně
b) na místě a ve stanovené lhůtě v doplatkové pokladně
c) jen na místě

93)

Pokud cestující při přepravě nebo v přepravním prostoru metra kouří:

b)

a) nelze mu uložit přirážku, pouze napomenutí příp. vyloučení z přepravy
b) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí v doplatkové pokladně čtrnáctý
kalendářní den od uložení přirážku ve výši 400 Kč
c) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí v doplatkové pokladně patnáctý
kalendářní den od uložení přirážku ve výši 200 Kč

94)

Došlo-li ke zdržení provozu pro poruchu vozidla:

c)

95)

1 b.
ID otázky: 3647

1 b.
ID otázky: 3648

1 b.
ID otázky: 3649
a) je cestující povinen, po uplynutí časového limitu jízdenky pro jednotlivou jízdu, označit si jízdenku
novou
b) cestující si označí svoji jízdenku pro jednotlivou jízdu na druhé straně, nebo na opačném konci a
pokračuje v jízdě do své cílové zastávky jiným vozidlem téže, popřípadě jiné linky
c) má cestující právo být přepraven náhradním způsobem i po uplynutí časového limitu jízdenky pro
jednotlivou jízdu

Jízdenka pro jednotlivou jízdu na které jsou vyznačené údaje pozměněny nebo která
vykazuje známky opakovaného použití

a)

1 b.
ID otázky: 3650

a) je neplatná
b) má omezenou platnost
c) podléhá toleranci ze strany pověřené osoby provádějící tarifní kontrolut

96)

Časová jízdenka s volitelným začátkem doby platnosti je platná:

a)

a) v rozsahu časových dat uvedených na časovém kuponu
b) v rozsahu časových dat uvedených na časovém kuponu a jeden den před tímto obdobím
c) v rozsahu časových dat uvedených na jízdence včetně jednoho dne před a tří dnů po tomto období

97)

V autobusech příměstských linek PID lze u řidiče zakoupit jízdenku:

c)

a) s příplatkem stanoveným Tarifem PID
b) pouze v tarifních pásmech 1 až 5
c) bez příplatku

98)

V autobusech městských linek je umožněno v doplňkovém prodeji u řidiče zakoupit:

a)

a) pouze přestupní jízdenky stanovené Tarifem PID a s příplatkem
b) přestupní i nepřestupní jízdenky s příplatkem
c) přestupní jízdenky stanovené Tarifem PID bez příplatku
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99)

Je-Ii cestujícímu přiznáno právo na bezplatnou přepravu, nevyužité jízdné mu Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a.s.:

c)

1 b.
ID otázky: 3655

a) je povinen vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s poskytnutými osobními údaji a rodným
číslem s čtvrtletní a delší dobou platnosti
b) je povinen vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s měsíční a delší dobou platnosti
c) může částečně vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s měsíční a delší dobou platnosti
vydaný na základě osobních údajů včetně data narození držitele

100) Je-Ii cestujícímu přiznáno právo na zaměstnanecké jízdné, nevyužité jízdné mu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.:

c)

1 b.
ID otázky: 3656

a) je povinen vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s poskytnutým rodným číslem a s čtvrtletní a
delší dobou platnosti
b) je povinen vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s měsíční a delší
c) může částečně vrátit za odevzdaný nevyužitý jízdní doklad s měsíční a delší dobou platnosti
vydaný na základě osobních údajů včetně data narození držitele

101) Jízdní kolo v metru se přepravuje:
a)

1 b.
ID otázky: 3657
a) na první a poslední plošině každého vozu vlaku metra označené piktogramem, s vyjímkou plošiny
za kabinou strojvedoucího ve směru jízdy
b) přeprava jízdního kola není dovolena
c) na posledni plošině posledního vozu vlaku metra ve směru jízdy

102) Při přepravě jízdního kola:
b)

1 b.
ID otázky: 3658

a) přebírá na základě uzavřené přepravní smlouvy veškerou odpovědnost dopravce
b) je cestující odpovědný za to, že jízdní kolo bude před vstupem do přepravního prostoru metra
nebo do cyklobusu očištěno, neohrozí bezpečnost osob zejména na pevných schodištích a
pohyblivých schodech v metru a nezpůsobí znečištění vozidla, škodu ostatním osobám nebo na
zařízení dopravce
c) odpovídá za bezpečnost přepravovaného kola dopravce na základě ustanovení přepravního řádu

103) Prokáže-li se cestující padělaným jízdním dokladem:
a)

1 b.
ID otázky: 3659

a) snížení přirážky se neposkytuje a přirážku nelze zaplatit na místě
b) snížení přirážky se neposkytuje, cestující zaplatí na místě, nebo dodatečně v doplatkové pokladně
přirážku v plné výši
c) zaplatí v doplatkové pokladně 12. kalendářní den ode dne uložení přirážky přirážku ve výši 800 Kč

104) Zavěšuje-Ii se cestující při přepravě na záchytná madla nebo tyče ve vozidle:
c)

1 b.
ID otázky: 3660
a) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí 16. kalendářní den ode dne uložení
přirážky přirážku ve výši 200 Kč
b) nelze mu uložit přirážku, pouze napomenutí příp. vyloučení z přepravy
c) a pokračuje-li í přes upozornění v takovém jednání zaplatí 14. kalendářní den ode dne uložení
přirážky přirážku ve výši 400 Kč

Identifikace testu:

Str. 14 z 17

Platí od 05.11.2019

Přepravní řád a SPP
105) Porušuje-li cestující při přepravě ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních

1 b.
ID otázky: 3661

přepravních podmínek:

a)

a) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí 16. kalendářní den ode dne uložení
přirážky přirážku ve výši 400Kč
b) nelze mu uložit přirážku, pouze napomenutí příp. vyloučení z přepravy
c) a pokračuje-li i přes upozornění v takovém jednání zaplatí 16. kalendářní den ode dne uložení
přirážky přirážku ve výši 1500 Kč

106) Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do autobusu městské linky:
b)

1 b.
ID otázky: 3662
a) jízdní kolo sloužící jako kompenzační pomůcka, je-li přepravováno držitelem průkazu ZTP
b) jízdní kolo, jehož rozměry přesahují rozměry pro přepravu zavazadel
c) předmět tvaru válce délky 300 cm

107) Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje
a)

bezpečnost nebo plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení Smluvních
přepravních podmínek:

1 b.
ID otázky: 3663

a) zaplatí přirážku ve výši 400 Kč. Při zaplacení na místě, nebo ve stanovené lhůtě v doplatkové
pokladně se přirážka nesnižuje
b) zaplatí přirážku ve výši 400 Kč. Při zaplacení na místě, nebo ve stanovené lhůtě v doplatkové
pokladně se přirážka snižuje na 200 Kč
c) zaplatí přirážku ve výši 1500 Kč. Při zaplacení na místě, nebo ve stanovené lhůtě v doplatkové
pokladně se přirážka snižuje na 800 Kč

108) Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly je:
c)

a) trestným činem podle obecně závazného právního předpisu
b) přestupkem proti občanskému soužití a dobrým mravům
c) přestupkem podle obecně závazného právního předpisu

109) Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k
jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji:

a)

1 b.
ID otázky: 3664

1 b.
ID otázky: 3665

a) je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu,
aby byla zajištěna práva dopravce
b) je pověřená osoba povinna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu
c) je pověřená osoba oprávněna jednat přiměřeně okolnostem tak, aby byla zajištěna práva dopravce

110) Přepravní kontrolor je oprávněn při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu:
b)

1 b.
ID otázky: 3666

a) rozhodnout o způsobu kontroly provozních pracovníků dopravce
b) rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně
c) rozhodnout o vyloučení z přepravy tří služebních psů Vězeňské služby, přepravovaných v jednom
voze povrchové dopravy

111) Nezakoupil-li si cestující jízdenku před nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce
umožnil:

c)

1 b.
ID otázky: 3667

a) smí nastoupit do vozidla bez jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje prodej jízdenek mimo vozidlo v
předprodejní síti
b) nesmí nastoupit do vozidla bez jízdenky
c) smí nastoupit do vozidla bez jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdenek a
cestující si zakoupí jízdenku po nástupu do vozidla bezodkladně
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112) Cestující, který ve vozidle stojí:
b)

a) porušuje SPP
b) je povinen se při přepravě přidržovat zařízení vozidla k tomu určených
c) v případě potřeby je povinen se přidržovat zařízení vozidla k tomu určených

113) Jako ruční zavazadlo má cestující právo:
b)

a) vzít s sebou do vozidla nebezpečné věci
b) vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které má u sebe
c) zavazadlo stanovených rozměrů podléhající placení přepravného

1 b.
ID otázky: 3668

1 b.
ID otázky: 3669

114) Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci:
c)

1 b.
ID otázky: 3670
a) které svými rozměry přesahují rozměry 50×60x80 cm a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě
dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující
b) v městské hromadné přepravě osob se spoluzavazadla nepřepravují
c) které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném
místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující

115) V městské hromadné dopravě:
a)

a) se jízdné za jednotlivou jízdu nevrací
b) se jízdné za nevyužitou časovou jízdenku nevrací
c) se jízdné za jednotlivou jízdu částečně vrací

116) Jestliže nebyl cestující prostředky PID přepraven včas:
b)

a) má právo na náhradu škody
b) nemá právo na náhradu škody
c) má právo na náhradu škody, která mu s tímto prokazatelně vznikla

117) Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou:
b)

a) má právo na vrácení zaplaceného jízdného
b) nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného
c) má právo na vrácení části zaplaceného jízdného

118) Za jednotlivé jízdné, s celostátní slevou 75 % z plné ceny jízdného se mohou
přepravovat:

a)

1 b.
ID otázky: 3671

1 b.
ID otázky: 3672

1 b.
ID otázky: 3673

1 b.
ID otázky: 4299

a) v příměstské dopravě v rámci PID žáci škol v České republice do 15 let věku a junioři ve věku od
15 do 18 let a studenti škol v České republice od 18 do 26 let věku
b) v městské dopravě v rámci PID žáci škol v České republice do 15 let věku
c) v linkách městské a příměstské dopravy zahrnutých do systému PID žáci škol v České republice
do 15 let věku a žáci a studenti škol v České republice od 15 do 26 let věku

119) Osobní identifikátor typu "Lítačka" může být vydán:
a)

a) s uvedením osobních údajů držitele nebo bez uvedení osobních údajů držitele
b) osobě starší 18 let
c) pouze pro nahrání občanských kuponů
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120) Předplatní jízdné, zakoupené v e-shopu MOS včetně konkrétního dne, spojené s

1 b.
ID otázky: 4301

osobním identifikátorem se stává platným:

a)
a) po uplynutí ochranné doby 60 min.
b) ihned po nákupu kupónu
c) nejdéle následující pracovní den

121) Osobní identifikátor je považován za neplatný jízdní doklad, v případě že:
a)

1 b.
ID otázky: 4302
a) je karta blokována, nebo nelze platnost jízdenky nahrané na kartě zkontrolovat prostřednictvím k
tomu určeného technického zařízení
b) není ke kartě vydané bez uvedení osobních údajů jejím držitelem současně doložen nárok na
uplatňovanou slevu z jízdného
c) nelze-li z karty vydané bez uvedení osobních údajů jednoznačně identifikovat jejího držitele

122) Osobní identifikátor, který je považován za neplatný jízdní doklad:
a)

1 b.
ID otázky: 4303

a) není přepravní kontrolor oprávněn cestujícímu odebrat
b) je přepravní kontrolor oprávněn cestujícímu odebrat
c) je přepravní kontrolor oprávněn cestujícímu odebrat jen v případech uvedených v § 6 Přepravního
řádu

123) Jízdenka ve formě elektronického záznamu nahraného v systému MOS, ve spojení s
osobním identifikátorem:

c)

1 b.
ID otázky: 4304

a) platí jen ve spojení s průkazkou PlD
b) v případě nahrání na anonymní nepersonalizovanou kartu plní též funkci průkazky PlD
c) je rovnocenná jízdenkám v papírové podobě
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