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Ostatní normy

1) Má-li přepravní kontrolor pochybnosti o praktickém provádění stanovených pracovních
postupů je povinen:

 

1 b.

b)

a) prostudovat znění příslušných předpisů a těmito se řídit
b) požádat o správný výklad nadřízeného zaměstnance a tímto výkladem se řídit
c) požádat o výklad při povinném poučování a tímto výkladem se řídit

ID otázky: 3807

2) Za správný výkon služby a za dodržování všech příslušných předpisů odpovídá:

 

1 b.

c) a) vedoucí útvaru přepravní kontroly
b) dopravní ředitel DP, a. s.
c) přepravní kontrolor

ID otázky: 3808

3) Za škody vzniklé nedbalým výkonem služby je odpovědný:

 

1 b.

a) a) přepravní kontrolor, který škodu způsobil
b) vedoucí odd. Přepravní kontrola
c) přepravní kontrolor, který škodu způsobil a jeho přímý nadřízený

ID otázky: 3809

4) Přepravní kontrolor je při výkonu služby povinen:

 

1 b.

a) a) v určené kontrolní oblasti provádět přepravní kontrolu rovnoměrně ve všech tramvajových resp.
autobusových linkách projíždějících určenou oblastí
b) v určené kontrolní oblasti provádět přepravní kontrolu v tramvajových resp. autobusových linkách
projíždějících centrem určené oblasti
c) překročit svoji pravomoc v případě jedná-li v oprávněném zájmu i dopravce

ID otázky: 3810

5) Cílem přepravní kontroly je:

 

1 b.

c) a) účinně přispívat ke zvyšování tržeb za přirážky
b) dohlížet na dodržování provozních pravidel a předpisů v provozu PID
c) účinně přispívat k dodržování přepravních a tarifních podmínek cestujícími

ID otázky: 3811

6) Tarifními podmínkami se rozumí:

 

1 b.

a) a) podmínky stanovené pro provádění tarifního odbavování cestujících a jejich zavazadel a pro
používání jízdních dokladů
b) podmínky stanovené pro zajištění bezpečného a plynulého provozu PlD a zachování pořádku
během této přepravy
c) podmínky stanovené pro splnění úhrady za přepravu a zásady bezpečnosti při přepravě

ID otázky: 3812
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7) Přepravními podmínkami se rozumí:

 

1 b.

b) a) podmínky stanovené pro provádění tarifního odbavování cestujících a jejích zavazadel a pro
používání jízdních dokladů
b) podmínky stanovené zejména pro zajištění bezpečného a plynulého provozu PID, pro zachování
klidu, pořádku a čistoty během této přepravy, nerušený výkon služby zaměstnanců dopravce a pro
předcházení vzniku škod během přepravy na majetku dopravce i cestujících.
c) povinnosti dopravce, které musí být při přepravě zajištěny

ID otázky: 3813

8) Přepravní kontrola se v provozu metra provádí:

 

1 b.

c) a) zásadně ve vozech metra
b) zásadně u vstupu nebo výstupu z přepravního prostoru metra
c) v přepravním prostoru včetně vozidel

ID otázky: 3814

9) Provádět nebo zahajovat přepravní kontrolu je zakázáno:

 

1 b.

b) a) v místech, kde došlo k ohrožení plynulosti provozu nebo bezpečnosti osob
b) v místech a v případech, kdy může dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu nebo
bezpečností osob
c) v místech sloužících pro přestup mezi jednotlivými trasami

ID otázky: 3815

10) Ve skupině smí přepravní kontrolor provádět kontrolní činnost:

 

1 b.

a) a) pouze jsou-li všichni členové skupiny držiteli platných kontrolních odznaků nebo příslušníci policie
kteří byli ke společnému provádění přepravní kontroly svým nadřízeným určení
b) zajišťují-li členové skupiny jeho bezpečnost
c) jedná-li se o jeho rodinné příslušníky

ID otázky: 3816

11) Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek jsou v provozu PID pověření:

 

1 b.

c) a) pracovníci útvaru přepravní kontroly DP starší 25 let
b) pouze přepravní kontroloři Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost
c) přepravní kontroloři Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost nebo ve vnějších
tarifních pásmech í jiný subjekt smluvně pověřený přepravní kontrolou

ID otázky: 3817

12) Povolit přepravnímu kontrolorovi místo a čas výkonu služby  v civilním oděvu je
oprávněn:

 

1 b.

b)

a) vedoucí odboru Přepravní kontrola, přitom může určit vzhledová kritéria tohoto oděvu
b) vedoucí oddělení Přepravní kontrola, přitom může určit vzhledová kritéria tohoto oděvu
c) dopravní ředitel

ID otázky: 3818

13) Při výkonu služby musí mít přepravní kontrolor, mimo jiné, u sebe:

 

1 b.

b) a) služební průkaz opravňující jej ke vstupu do objektů DP
b) předepsané služební tiskopisy a  minimální počet jízdenek pro jednotlivou jízdu
c) pouze minimální počet jízdenek pro jednotlivou jízdu

ID otázky: 3819

14) Při výkonu služby musí mít přepravní kontrolor, mimo jiné, u sebe:

 

1 b.

b) a) služební odznak
b) služební průkaz ke kontrolnímu odznaku
c) služební průkaz opravňující ke vstupu do objektů DP

ID otázky: 3820
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15) Kontrolní odznak ke dni skončení pracovního poměru je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) odevzdat vedoucímu odd. Přepravní kontrola nebo pověřenému zaměstnanci
b) od tohoto data nepoužívat a uložit jej na bezpečném místě
c) pečlivě uschovat a nepřipustit jeho zneužití

ID otázky: 3821

16) Kontrolní odznak je neplatný:

 

1 b.

c) a) není-li jeho součástí volné se pohybující kroužek k uchycení
b) je-li přepravním kontrolorem použit při kontrole přepravních podmínek
c) není-li zřetelně čitelné jeho číslo

ID otázky: 3822

17) Kontrolní odznak je neplatný:

 

1 b.

b) a) překročil-li přepravní kontrolor po prokázání se jím svoji pravomoc
b) v případě ztráty, odcizení nebo je-li používán neoprávněnou osobou
c) je-li přepravním kontrolorem použit při kontrole přepravních podmínek

ID otázky: 3823

18) Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení kontrolního odznaku je přepravní kontrolor mimo jiné
povinen:

 

1 b.

c)

a) oznámit tuto skutečnost pověřené osobě pracoviště a Policii CR
b) oznámit tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci pracoviště
c) neprodleně oznámit tuto skutečnost vedoucímu oddělení Přepravní kontrola písemně formou
služebního hlášení

ID otázky: 3824

19) Poplatek při ztrátě kontrolního odznaku činí:

 

1 b.

a) a) 5000
b) 1000
c) 3000

ID otázky: 3825

20) Platný kontrolní odznak neopravňuje držitele:

 

1 b.

b) a) ke kontrole dodržování tarifních podmínek cestujícími
b) k bezplatné přepravě
c) ke kontrole dodržování přepravních podmínek cestujícími

ID otázky: 3826

21) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) mít platný služební průkaz při výkonu funkce u sebe a na vyžádání jej předložit
b) po uplynutí platnosti služebního průkazu požádat o jeho výměnu
c) před skončením platnosti služebního průkazu jej neprodleně vrátit vedoucímu pracoviště

ID otázky: 3827

22) Základní vybavení (konto) obdrží přepravní kontrolor na základě uzavření:

 

1 b.

c) a) dohody s pracovištěm blokové pokladny
b) dohody o pracovním poměru
c) dohody o hmotné odpovědnosti

ID otázky: 3828
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23) Oprávnění odebrat jízdní doklad dle ustanovení Přepravního řádu přepravní kontrolor
nepoužije:

 

1 b.

a)

a) zaplatí-li cestující přirážku na místě
b) předloží-li cestující jízdní doklad s uplynulou dobou platnosti
c) prokáže-li cestující své osobní údaje potřebné pro vymáhání přirážky

ID otázky: 3829

24) Zásobu jízdenek pro jednotlivou jízdu si přepravní kontrolor doplňuje:

 

1 b.

a) a) průběžně podle potřeby dokoupením v distribuční síti DP
b) po vyprodání v prodejní síti na území hl.m.Prahy
c) ke dni uzávěrky

ID otázky: 3830

25) Pracovník dopravního dozoru se prokazuje:

 

1 b.

a) a) odznakem dopravního dozoru a služebním průkazem
b) služebním odznakem a průkazem
c) kontrolním průkazem nebo služebním odznakem

ID otázky: 3831

26) Ke kontrolnímu odznaku:

 

1 b.

b) a) musí být vydávány služební průkazy
b) jsou vydávány služební průkazy shodného čísla
c) nejsou vydávány služební průkazy

ID otázky: 3832

27) Nastane-li porucha označovacího zařízení ve voze povrchové dopravy přepravní
kontrolor:

 

1 b.

c)

a) na závadu podá služební hlášení
b) závadu oznámí dopravnímu dispečinku
c) závadu ohlásí v zastávce řidiči

ID otázky: 3833

28) Služební hlášení je přepravní kontrolor povinen podat:

 

1 b.

b) a) do 24 hodin vedoucímu pracoviště
b) neprodleně, nejpozději do konce svého následujícího pracovního dne
c) do 3 dnů od vzniku události vedoucímu pracoviště

ID otázky: 3834

29) Služební průkaz ke kontrolnímu odznaku je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

c) a) mít vždy u sebe a na vyžádání jej předložit
b) prokazovat se jím před oslovením kontrolovaného cestujícího
c) chránit před ztrátou, odcizením, zneužitím nebo poškozením

ID otázky: 3835

30) V případě poškození nebo ztráty služebního průkazu je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

c) a) ihned požádat vedoucího pracoviště 0 vydání duplikátu
b) neprodleně oznámit událost Policii CR
c) zaplatit v hlavní pokladně DP poplatek 300 Kč

ID otázky: 3836

31) Předepsané tiskopisy je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) si průběžně, včas a v dostatečném počtu doplňovat
b) si doplňovat vždy ke dni uzávěrky
c) mít při výkonu služby u sebe v minimálním počtu á 1 ks

ID otázky: 3837
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32) V případě ztráty služebního průkazu ke kontrolnímu odznaku přepravní kontrolor mimo
jiné:

 

1 b.

c)

a) zaplatí v hlavní pokladně DP poplatek ve výši 500 Kč
b) poplatek neplatí
c) zaplatí v hlavní pokladně DP poplatek ve výši 300 Kč

ID otázky: 3838

33) Při výkonu služby je přepravní kontrolor povinen mít mimo jiné u sebe:

 

1 b.

a) a) kontrolní lístky a jízdenky pro jednotlivou jízdu
b) přidělený kontrolní odznak a přesně jdoucí hodinky
c) složenky k dodatečně úhradě uložené přirážky a dostatečný počet předepsaných tiskopisů

ID otázky: 3839

34) Mezi základní povinnosti přepravního kontrolora patří:

 

1 b.

a) a) vykonávat funkci nestranně, zdržet se všeho co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost
rozhodování a v souvislosti s výkonem práce nepřijímat žádné neoprávněné výhody
b) dohlížet na plnění přepravních podmínek ze strany cestujících
c) kontrolovat dodržování pracovní kázně provozních pracovníků

ID otázky: 3840

35) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

b) a) každé opuštění určeného stanoviště přesahující dobu 20 minut zaznamenat do svého výkazu
činnosti
b) provádět přepravní kontrolu v určené kontrolní oblasti, lince PID, úseku vedení linek PID nebo na
určeném stanovišti
c) na konci každé směny provést v blokové pokladně vyúčtování dokladů o zaplacených přirážkách

ID otázky: 3841

36) Se služebními příkazy a provozními informacemi zveřejněnými na informačních místech
na pracovišti je přepravní kontrolor povinen se seznamovat:

 

1 b.

b)

a) na počátku každé směny
b) denně, pokud je ve službě
c) dotazem u nadřízeného zaměstnance

ID otázky: 3842

37) Veškeré tiskopisy s osobními údaji zjištěných cestujících je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

b) a) včas odevzdat na pracovišti
b) ochraňovat před poškozením a uchovávat je po dobu nezbytně nutnou do okamžiku odevzdání
tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim nebo k jejich
zneužití nepovolanými osobami
c) po využití skartovat

ID otázky: 3843

38) Kmenoví přepravní kontroloři nastupují do služby:

 

1 b.

c) a) v kontrolní oblasti přidělené rozpisem služby
b) na určeném stanovišti v síti PID
c) v místnosti č. 123 v l. patře budovy centrálního dispečinku

ID otázky: 3844

39) Na pracovišti v budově CD je povinen pobývat:

 

1 b.

a) a) pouze po dobu potřebnou k provedení stanovených činností souvisejících s výkonem funkce
b) i v době svého volna
c) v době přestávky na jídlo a oddech

ID otázky: 3845
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40) Při nástupu do služby je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) nechat si ve svém výkaze činnosti potvrdit nástup nadřízeným zaměstnancem
b) nechat si potvrdit nástup vedoucím pracoviště nebo pověřeným zaměstnancem
c) v přítomnosti vedoucího skupiny si označit kontrolní lístek a přiložit ji ke svému výkazu činnosti

ID otázky: 3846

41) Zápis do provozního dokladu musí obsahovat:

 

1 b.

b) a) datum, čas kontroly, číslo kontrolního odznaku a podpis
b) čas zahájení a ukončení kontroly, číslo kontrolního odznaku a podpis
c) čas zahájení a ukončení kontroly, číslo kontrolního odznaku a číslo vozu

ID otázky: 3847

42) Neprodleně je přepravní kontrolor povinen ohlásit nadřízenému zaměstnanci:

 

1 b.

a) a) veškeré mimořádné události ke kterým během směny došlo a okolnosti, které by mohly mít za
následek nepřítomnost v přidělené kontrolní oblasti nebo při nástupu (ukončení) směny
b) denní uzávěrku činnosti
c) počet provedených kontrol a uložených přirážek za uplynulou směnu

ID otázky: 3848

43) Prokáže-li se cestující jízdenkou, na které jsou patrné průkazné stopy padělání přepravní
kontrolor:

 

1 b.

b)

a) v případě, že cestující zaplatí uloženou přirážku na místě jízdenku mu  odebere a odevzdá ji
společně se služebním hlášením
b) uloží cestujícímu přirážku, sepíše s cestujícím ZOPPK a jízdenku odebere
c) nezaplatí-li cestující uloženou přirážku jízdenku mu odebere a odevzdá ji společně se služebním
hlášením stanoveným způsobem na pracovišti, přičemž ZOPPK nesepisuje

ID otázky: 3849

44) Externí přepravní kontrolor je povinen provádět výkon služby:

 

1 b.

c) a) ve svém volném čase s ohledem na potřeby pracoviště
b) na vybraném stanovišti
c) na příkaz nadřízeného zaměstnance na určeném místě (úseku, linkách) a v určeném čase

ID otázky: 3850

45) Kontrolním odznakem je přepravní kontrolor povinen se prokázat:

 

1 b.

a) a) kontrolovanému cestujícímu tak, aby bylo možno přečíst jeho číslo
b) při jednání s cestujícím 3
c) každému kdo o prokázání se požádá

ID otázky: 3851

46) Při ztrátě služebního průkazu ke kontrolnímu odznaku je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

c) a) oznámit tuto skutečnost příslušné součásti PČR a požádat pracoviště o vydání duplikátu
b) oznámit tuto skutečnost pověřenému pracovníkovi na pracovišti k vystavení nového průkazu
c) oznámit tuto skutečnost služebním hlášením neprodleně vedoucímu odd. Přepravní kontrola a v
hlavní pokladně zaplatit stanovený poplatek

ID otázky: 3852

47) Externí přepravní kontrolor na příkaz nadřízeného zaměstnance:

 

1 b.

c) a) není povinen provádět kontrolní činnost na určeném místě a v určeném case
b) není povinen provádět kontrolní činnost za podmínky dodržení stanoveného poměru počtu kontrol
c) je povinen provádět kontrolní činnost na určeném místě a v určeném čase

ID otázky: 3853
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48) Cestující se při kontrole prokáže časovou jízdenku krátkodobou 3 denní na které
cestující nevyplnil identifikační číslo. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

c)

a) uložit cestujícímu přirážku
b) doplnit chybějící údaje bez uložení přirážky
c) uznat jízdenku jako platnou, identifikační číslo není součástí této jízdenky

ID otázky: 3854

49) ZOPPK je přepravní kontrolor povinen pověřenému pracovníkovi  odd. Přepravní
kontrola odevzdat:

 

1 b.

a)

a) na konci pracovní směny, při které byl zápis sepsán
b) nejpozději do 24 hodin
c) nejpozději do 12,30 hodin následujícího kalendářního dne

ID otázky: 3855

50) K základním povinnostem přepravního kontrolora patří:

 

1 b.

a) a) dodržovat předepsané pracovní postupy a zásady pro výkon přepravní kontroly
b) ukládat přirážky za porušení tarifních podmínek ze strany cestujících
c) mít při výkonu služby přesně jdoucí hodinky

ID otázky: 3856

51) Prokáže-Ii se cestující ve voze metra přestupní jízdenkou pro jednotlivou jízdu s
nesouhlasným datem a tvrdí, že si jízdenku řádně značil při vstupu do přepravního
prostoru, přepravní kontrolor:

 

1 b.

c)

a) uloží cestujícímu přirážku ve výši 400 Kč a zaplatit jízdné
b) uloží cestujícímu přirážku ve výši 800 Kč a ověří tvrzení cestujícího u dozorčího stanice ve které
cestující nastupoval
c) sepíše s cestujícím ZOPPK, a informuje cestujícího o dalším postupu

ID otázky: 3857

52) Seznamovat se se služebními příkazy a provozními informacemi na pracovišti je
přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a)

a) denně, pokud je ve službě
b) v dostatečném předstihu před začátkem jejich platností
c) v případě změny v provozu, tarifu apod.

ID otázky: 3858

53) Ke snížení uložené přirážky v případě, že si cestující zapomněl časovou jízdenku je
třeba:

 

1 b.

c)

a) předložit platnou časovou jízdenku mezi druhým a 15. kalendářním dnem od uložení přirážky v
doplatkové pokladně
b) předložit v doplatkové pokladně platnou časovou jízdenku a to nejdříve po 48 hodinách od uložení
přirážky
c) předložit časovou jízdenku s poskytnutými osobními údaji s měsíční nebo delší dobou platnosti,
platnou v okamžiku kontroly, ve stanovené lhute od ulozenl prirazky v doplatkove pokladně

ID otázky: 3859

54) Snížení uložené přirážky nelze provést v případě:

 

1 b.

a) a) žádá-li o snížení cestující, za kterého byl převzat dluh jinou osobou
b) žádá-li o snížení cestující prostřednictvím pověřené osoby
c) splní-li cestující podmínky stanovené přepravním řádem

ID otázky: 3860
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55) Při delším přerušení výkonu služby je přepravní kontrolor povinen seznámit se se všemi
služebními příkazy a provozními informacemi na pracovišti:

 

1 b.

b)

a) nejpozději do skončení první pracovní směny
b) před opětovným nástupem do služby
c) do 24 hodin od nástupu do služby

ID otázky: 3861

56) Je zakázáno provádět nebo zahajovat přepravní kontrolu:

 

1 b.

c) a) v době zvýšených nároků na přepravu
b) v době snížených nároků na přepravu
c) v místech a v případech, kdy může dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu nebo
bezpečnosti osob

ID otázky: 3862

57) K základním povinnostem přepravního kontrolora patří:

 

1 b.

b) a) nastupovat do služby včas a se správně jdoucími hodinkami
b) k přejezdu na /z/ určené /ho/ místo /a/ výkonu práce používat nejkratší resp. nejrychlejší spojení
c) nastupovat do služby nejpozději 5 minut před začátkem směny

ID otázky: 3863

58) ZOPPK s odebranou časovou jízdenkou krátkodobou 3 denní odebranou v neděli, je
přepravní kontrolor povinen odevzdat:

 

1 b.

b)

a) nejpozději do 24 hodin pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní kontrola
b) na konci pracovní směny, při které byl zápis sepsán pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní
kontrola
c) nejpozději do 12,30 hodin následujícího kalendářního dne pověřenému pracovníkovi odd.
Přepravní kontrola

ID otázky: 3864

59) Po sepsání ZOPPK je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) řádně a pečlivě zkontrolovat všechny vyplněné údaje
b) předat cestujícímu potvrzení o jeho sepsání
c) uvést do příslušné kolonky jméno svědka případu

ID otázky: 3865

60) Mezi základní povinnosti přepravního kontrolora patří:

 

1 b.

c) a) pomáhat nastupujícím cestujícím se zavazadly, zejména u starších  osob
b) informovat na zastávkách cestující
c) slušně oslovit kontrolovaného cestujícího

ID otázky: 3866

61) Kontrolní lístek, označený v příslušném označovacím zařízení, je přepravní kontrolor k
ZOPPK povinen přiložit:

 

1 b.

a)

a) může-li to být z hlediska dalšího dokazování při vymáhání pohledávky z přepravy potřebné
b) je-li součástí ZOPPK odebraná jízdenka pro jednotlivou jízdu
c) v každém případě, nezávisle na tom je-Ii přílohou odebraný jízdní doklad

ID otázky: 3867

62) Přepravní kontrolor může přenechat provedení přepravní kontroly:

 

1 b.

b) a) řidiči vozidla PlD
b) nemůže přenechat nikomu
c) příslušníkovi Policie ČR

ID otázky: 3868
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63) K zajištění platnosti „Prohlášení o převzetí dluhu druhé osoby...“ musí být toto
„Prohlášení...“:

 

1 b.

a)

a) podepsáno osobou přebírající dluh a přepravním kontrolorem
b) ověřeno z hlediska údajů totožnosti osoby za kterou je dluh přebírán (pro tento účel postačí
jakýkoliv hodnověrný doklad)
c) podepsáno osobou přebírající dluh a svědkem případu

ID otázky: 3869

64) Odebere-li přepravní kontrolor cestujícímu neplatnou jízdenku je povinen:

 

1 b.

b) a) sepsat na místě kontroly zápis o odebrání jízdního dokladu
b) tuto skutečnost cestujícímu potvrdit v ZOPPK
c) vydat cestujícímu doklad o uložení přirážky

ID otázky: 3870

65) Zjištěné osobní údaje o cestujících je přepravní kontrolor:

 

1 b.

c) a) používat pouze pro vlastní potřebu a nesmí je předávat jiné osobě či jakýmkoliv způsobem
umožnit jejich zneužití
b) povinen po jejich využití předat pracovišti ke skartaci
c) smí sdělovat pouze osobám a orgánům, které jsou ke zjišťování takových údajů oprávněny

ID otázky: 3871

66) Každou provedenou kontrolu je přepravní kontrolor povinen zaznamenat:

 

1 b.

c) a) vždy řidiče PID a do svého výkazu činnosti, přičemž oba údaje se musí shodovat a odpovídat
skutečnosti
b) do provozního dokladu u řidiče a do ZOPPK
c) do svého výkazu činnosti za příslušný den, přičemž tento údaj musí odpovídat skutečnosti

ID otázky: 3872

67) Bylo-li proti přepravnímu kontrolorovi zavedeno trestní nebo přestupkové řízení v
souvislosti s výkonem funkce je povinen to oznámit:

 

1 b.

a)

a) vedoucímu oddělení Přepravní kontrola
b) písemně řediteli DP, a. s.
c) místně příslušnému úřadu

ID otázky: 3873

68) V případě nepřevzetí dokladu o zaplacení přirážky cestujícím je přepravní kontrolor
povinen:

 

1 b.

c)

a) oznámit tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci odd. Přepravní kontrola a nepřijatý doklad
odevzdat
b) znehodnotit nepřijatý doklad přeškrtnutím a odevzdat jej pověřenému zaměstnanci odd. Přepravní
kontrola společně se služebním hlášením
c) na místě znehodnotit takový doklad úhlopříčným přeškrtnutím a předat jej neprodleně pověřenému
zaměstnanci odd. Přepravní kontrola společně s vyplněným příslušným tiskopisem

ID otázky: 3874

69) V případě postupu přepravního kontrolora, který hrubě odporuje závazným předpisům je
pracovník dopravního dozoru oprávněn:

 

1 b.

b)

a) oznámit případ policii
b) odvolat přepravního kontrolora z výkonu funkce
c) oznámit neprodleně případ vedoucímu pracoviště, který je následně povinen zjednat nápravu

ID otázky: 3875
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70) Veškeré tiskopisy s osobními údaji zjištěných cestujících je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) ochraňovat před poškozením a uchovávat je po dobu nezbytně nutnou do okamžiku odevzdání
tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, neoprávněněmu nebo nahodilému přístupu k nim nebo k jejich
zneužití nepovolanými osobami
b) používat pouze pro vlastní potřebu a uchovávat je tak, aby nemohlo dojít k neoprávněněmu nebo
nahodilému přístupu k nim nebo k jejich zneužití
c) řádně a pečlivě uschovat

ID otázky: 3876

71) Opravu údajů na časové jízdence přepravní kontrolor:

 

1 b.

a) a) uzná, je-li řádně provedena dopravcem
b) nemůže uznat, nebot' znění PR a SPP nepřipouští takové změny provádět
c) uzná až po kontrole osobního dokladu cestujícího

ID otázky: 3877

72) Není-li průkazka PlD opatřena podobenkou přepravní kontrolor:

 

1 b.

c) a) přirážku neuloží, cestujícího pouze poučí o dalším postupu
b) uloží přirážku 400 Kč
c) uloží přirážku 1500 Kč (na místě 800Kč)

ID otázky: 3878

73) Pracovník dopravního dozoru je:

 

1 b.

a) a) oprávněn prověřovat zda přepravní kontrolor nepožil před službou nebo během ní alkohol
b) povinen prověřovat zda přepravní kontrolorpožilve službě alkoholické nápoje
c) oprávněn vydávat přepravním kontrolorům služební příkazy pro provádění kontroly přepravních
podmínek

ID otázky: 3879

74) Cestující se prokáže zvýhodněnou časovou jízdenkou s nevyplněným identifikačním
číslem na časovém kuponu. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

a)

a) uložit cestujícímu přirážku, v případě nezaplacení na místě časovou jízdenku cestujícímu
ponechat, uložit povinnost zaplatit jízdné, zjistit jeho osobní údaje a sepsat ZOPPK
b) uznat předložený jízdní doklad za platný
c) uložit cestujícímu přirážku, v případě zaplacení na místě časovou jízdenku cestujícímu ponechat,
uložit povinnost zaplatit jízdné, zjistit jeho osobní údaje a sepsat ZOPPK

ID otázky: 3880

75) V případě, že se cestující dne 4. října 2014 prokáže časovou jízdenkou zvýhodněnou s
měsíčním kuponem na září 2014 bez vyplněného identifikačního čísla, přepravní
kontrolor:

 

1 b.

b)

a) uzná předložený jízdní doklad za platný
b) uloží cestujícímu přirážku, v případě nezaplacení na místě časovou jízdenku cestujícímu ponechá,
uloží povinnost zaplatit jízdné, zjistí jeho osobní údaje a sepíše ZOPPK
c) uloží cestujícímu přirážku, v případě nezaplacení na místě časovoujízdenku cestujícímu odebere,
uloží povinnost zaplatit jízdné, zjistí jeho osobní údaje a sepíše ZOPPK ve kterém cestujícímu potvrdí
odebrání jízdenky

ID otázky: 3881

76) Cestující se při kontrole dne 31. března 2014 prokáže časovou  jízdenkou s kuponem s
volitelným začátkem doby platnosti platným od 1. dubna 2014. Přepravní kontrolor je
oprávněn:

 

1 b.

b)

a) uložit cestujícímu přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně bude činit 1500 Kč
b) uložit cestujícímu přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně čtrnáctý kalendářní den od
uložení bude činit 800 Kč
c) uznat předložený jízdní doklad za platný

ID otázky: 3882
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77) Cestující se 3. září 2014 prokáže časovou jízdenkou s příslušným časovým kuponem na
měsíc září 2014 bez vepsaného identifikačního čísla na kuponu. Na místě kontroly
dodatečně předloží kupon platný v měsíci srpnu 2014 s řádně vepsanými dentifikačním
číslem. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

c)

a) uložit přirážku v plné výši
b) uložit přirážku ve snížené výši
c) neuložit přirážku

ID otázky: 3883

78) Cestující se 3. května 2014 prokáže časovou jízdenkou občanskou zvýhodněnou s
příslušným kuponem na měsíc květen 2014 s přepsaným identifikačním číslem. Správný
postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

a)

a) uložit přirážku v plné výši
b) neuložit přirážku
c) uložit sníženou přirážku

ID otázky: 3884

79) V případě zjištění nevyplněného identifikačního čísla na časovém kuponu s platností na
měsíc červen 2014 přepravní kontrolor při kontrole dne 4. července 2014:

 

1 b.

a)

a) uloží cestujícímu přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně dvanáctý kalendářní den od
uložení bude činit 800 Kč
b) řeší případ napomenutím a upozorněním cestujícího
c) je při nezaplacení přirážky na místě oprávněn jízdní doklad odebrat

ID otázky: 3885

80) Cestující se při kontrole dne 3. března 2014 prokáže časovou jízdenkou s časovým
měsíčním kuponem platným v měsíci únoru 2014. Přepravní kontrolor:

 

1 b.

a)

a) uzná předložený jízdní doklad za platný
b) je v případě nezaplacení přirážky na místě oprávněn jízdní doklad ZŠ odebrat
c) uloží cestujícímu přirážku, v případě jejího nezaplacení na místě časovou jízdenku cestujícímu
ponechá, uloží povinnost zaplatit jízdné, zjistí jeho osobní údaje a sepíše ZOPPK

ID otázky: 3886

81) Prohlásí-Ii cestující při kontrole, že si časovou jízdenku zapomněl doma je správný
postup přepravního kontrolora:

 

1 b.

a)

a) uložit přirážku ve výši 1500 Kč a sepsat s cestujícím ZOPPK
b) uložit sníženou přirážku ve smyslu znění Vyhlášky č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)
c) uložit přirážku ve výši 800 Kč

ID otázky: 3887

82) Povolit přepravnímu kontrolorovi místo a čas výkonu služby v civilním oděvu je oprávněn:

 

1 b.

a) a) vedoucí oddělení Přepravní kontrola
b) vedoucí skupiny
c) pověřený pracovník odd. Přepravní kontrola

ID otázky: 3888

83) Cestující se při kontrole prokáže časovou jízdenkou s časovým kuponem nižší ceny, než
která přísluší průkazce PID, přičemž období platnosti i vyplněné identifikační číslo jsou
platné. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

a)

a) uložit přirážku v plné výši
b) uložit sníženou přirážku ve smyslu znění Vyhlášky č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)
c) je v případě zaplacení přirážky na místě dle § 6 Vyhlášky Č. 175/2000 (Přepraní řád) povinen jízdní
doklad odebrat

ID otázky: 3889
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84) Tiskopis „Zápis o zjištění osobních údajů cestujícího PID“ přepravní kontrolor použije:

 

1 b.

c) a) sepsat s cestujícím na místě kontroly v případě nezaplacení přirážky
b) vlastnoručně na místě kontroly podepsat
c) v případě zjištění osobních údajů prostřednictvím policie

ID otázky: 3890

85) Přepravní kontroloři jsou oprávněni provádět přepravní kontrolu:

 

1 b.

b) a) v celém systému PID ve všech druzích dopravních prostředků
b) v celém systému PID (mimo vlaky ČD) ve všech druzích dopravních prostředků včetně prostředků
cizích dopravců
c) pouze v dopravních prostředcích provozovaných DP, a. s.

ID otázky: 3891

86) Při jednání se všemi osobami je přepravní kontrolor:

 

1 b.

b) a) oprávněn vystupovat a jednat slušně a rozhodně, přičemž však  objektivně a korektně, a to i v
případech kdy cestující sám se vůči přepravnímu kontrolorovi korektně nechová
b) povinen vystupovat a jednat slušně a rozhodně, přitom však objektivně a korektně, a to za každých
okolností
c) povinen vystupovat a jednat slušně a rozhodně, přičemž však objektivně a korektně, mimo případy
kdy cestující sám se vůči  přepravnímu kontrolorovi korektně nechová

ID otázky: 3892

87) V případě, že se cestující dne 3. ledna prokáže časovou jízdenkou  s časovým kuponem
s platností na IV. čtvrtletí předchozího roku,  přepravní kontrolor:

 

1 b.

b)

a) uloží cestujícímu přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně dvanáctý kalendářní den od
uložení bude činit 800 Kč
b) uzná předložený jízdní doklad za platný
c) je při nezaplacení přirážky na místě oprávněn takový jízdní doklad odebrat

ID otázky: 3893

88) V doplatkové pokladně má cestující možnost uhradit přirážku:

 

1 b.

b) a) nejdříve druhý a nejpozději patnáctý kalendářní den od jejího uložení v plné výši bez účtování
dalších nákladů
b) nejdříve následující pracovní den od 12.30 hodin a nejpozději 15. kalendářní den ode dne uložení
přirážky ve snížené výši a bez  účtování dalších nákladů
c) nejpozději 20. kalendářní den od jejího uložení, příp. si zde vyzvednout složenku k zaplacení
pohledávky

ID otázky: 3894

89) V případě, že se cestující dne 31 .října 2014 prokáže časovou  jízdenkou s časovým
kuponem s volitelným začátkem doby platnosti s vyznačením začátku platnosti od 1.
listopadu 2014 přepravní kontrolor:

 

1 b.

b)

a) uzná předložený jízdní doklad za platný jelikož jízdenka platí také jeden den před vyznačeným
obdobím platnosti
b) uloží cestujícímu přirážku. V případě nezaplacení přirážky na místě časovou jízdenku cestujícímu
ponechá, uloží povinnost zaplatit jízdné, zjistí jeho osobní údaje a sepíše ZOPPK
c) uloží cestujícímu přirážku. V případě nezaplacení na místě časovou jízdenku odebere, uloží
povinnost zaplatit jízdné, zjistí jeho osobní údaje a sepíše ZOPPK ve kterém stanoveným způsobem
potvrdí odebrání jízdního dokladu

ID otázky: 3895
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90) Přepravní kontrolor je povinen zejména:

 

1 b.

b) a) v případě potřeby se seznamovat se změnami, úpravami a doplňky závazných právních předpisů a
při výkonu práce se jimi dále řídit
b) časová rozpětí všech jednotlivých konkrétních činností v průběhu pracovní směny uvést do sveho
výkazu činnosti
c) v případě potřeby se seznamovat se zněním závazných právních předpisů a ostatních předpisů
vztahujících se k práci přepravního kontrolora

ID otázky: 3896

91) O vhodnosti postupu přepravního kontrolora a oprávněnosti uložené přirážky ve smyslu
obecně závazných právních předpisů rozhoduje v případě námitky cestujícího:

 

1 b.

a)

a) oddělení 100 320 Zabezpečení kontroly
b) dopravní ředitel
c) komise kontrolního odboru DP

ID otázky: 3897

92) V případě, že si cestující zapomněl doma 3 denní časovou jízdenku platnou v okamžiku
kontroly:

 

1 b.

c)

a) zaplatí přirážku 50 Kč
b) a prokáže tuto skutečnost předložením této jízdenky devátý kalendářní den od uložení přirážky v
doplatkové pokladně zaplatí přirážku 50 Kč
c) zaplatí přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně čtrnáctý kalendářní den od jejího
uložení bude činit 800 Kč

ID otázky: 3898

93) Oprávněnost provádět kontrolu prokazuje přepravní kontrolor:

 

1 b.

c) a) služebním odznakem a průkazem shodného čísla
b) kontrolním odznakem společně s průkazem shodného čísla
c) kontrolním odznakem, na vyžádání služebním průkazem shodného čísla

ID otázky: 3899

94) Služebním průkazem ke kontrolnímu odznaku se přepravní kontrolor prokazuje:

 

1 b.

b) a) před započetím kontroly a na požádání je povinen sdělit jeho číslo, příp. umožnit jeho přečtení
b) na vyžádání
c) společně s kontrolním odznakem shodného čísla

ID otázky: 3900

95) Odcizení přirážkových bloků je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) neprodleně oznámit písemně Služebním hlášením vedoucímu odd. Přepravní kontrola a případ
ohlásit Policii České republiky
b) ihned oznámit vedoucímu skupiny
c) neprodleně oznámit vedoucímu odboru přepravní kontroly

ID otázky: 3901

96) V případě, že cestující nedodržuje zásady korektního jednání:

 

1 b.

c) a) odebere mu přepravní kontrolor jeho jízdní doklad, sepíše služební hlášení a případ bude dořešen
na pracovišti
b) uloží přepravní kontrolor cestujícímu přirážku 400 Kč (po napomenutí)
c) jedná přepravní kontrolor slušně a korektně

ID otázky: 3902
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97) Přidělené přirážkové bloky přepravní kontrolor:

 

1 b.

b) a) smí prodat držiteli platného kontrolního odznaku pouze v případech schválených vedoucím
oddělení Přepravní kontrola
b) nesmí přenechat žádné jiné osobě
c) smí ve vyjímečných případech přenechat držiteli platného kontrolního odznaku a služebního
průkazu shodného čísla

ID otázky: 3903

98) V případě převzetí dluhu za jinou osobu:

 

1 b.

a) a) nelze dodatečně uplatnit snížení přirážky
b) lze snížit uloženou přirážku na místě a ve lhůtě stanovené dopravcem
c) lze snížit uloženou přirážku za podmínky předložení Časové jízdenky cestujícího, za kterého bylo k
dluhu přistoupeno, platné v době kontroly v doplatkové pokladně ve stanovené lhůtě ode dne uložení
přirážky

ID otázky: 3904

99) Výkaz činnosti je přepravní kontrolor povinen odevzdat:

 

1 b.

b) a) nejpozději do konce pracovní doby směny následujícího pracovního dne
b) vedoucímu skupiny nebo pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní kontrola na konci své směny
c) vedoucímu skupiny nebo pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní kontrola zpravidla po skončení
své směny, nejpozději počátkem směny následující

ID otázky: 3905

100) Prohlásí-Ii cestující při kontrole, že si časovou jízdenku zapomněl doma, přepravní
kontrolor mu:

 

1 b.

c)

a) uloží na místě přirážku ve výši 50 Kč
b) uloží přirážku k zaplacení v hotovosti na místě kontroly
c) sdělí informaci o možnostech jejího dodatečného předložení a sepíše ZOPPK

ID otázky: 3906

101) V případě ztráty dokladů o zaplacení přirážky je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu odd. Přepravní kontrola písemně Služebním
hlášením
b) neprodleně ztrátu hlásit Policii České republiky
c) nahlásit neprodleně ztrátu v doplatkové pokladně, společně s odevzdáním služebního hlášení a
případ oznámit Policii České republiky

ID otázky: 3907

102) Případnou ztrátu kontrolních útržků prodaných bloků je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

b) a) neprodleně oznámit blokové pokladně písemně Služebním hlášením
b) neprodleně oznámit vedoucímu odd. Přepravní kontrola písemně Služebním hlášením
c) neprodleně oznámit Policii České republiky

ID otázky: 3908

103) Číslo kontrolního odznaku je přepravní kontrolor při výkonu přepravní kontroly povinen
sdělit a umožnit jeho přečtení:

 

1 b.

a)

a) kontrolovanému cestujícímu
b) kterékoliv osobě, která o to požádá
c) pouze pracovníkům dopravce, orgánům policie a kontrolním orgánům zaměstnavatele

ID otázky: 3909
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104) Dojde-li ke ztrátě kontrolního odznaku je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

b) a) ihned oznámit tuto skutečnost nadřízenému zaměstnanci, který rozhodne o dalším postupu
b) neprodleně oznámit ztrátu vedoucímu odd. Přepravní kontrola písemné Služebním hlášením a
zaplatit stanovený poplatek
c) zaplatit stanovený poplatek, neprodleně oznámit ztrátu vedoucímu v útvaru Přepravní kontrola a
případ oznámit na nejbližším oddělení PCR

ID otázky: 3910

105) Platný kontrolní odznak opravňuje držitele:

 

1 b.

a) a) provádět přepravní kontrolu v celém systému PID (mimo vlaky ČD)
b) i ke kontrole výkonu funkce řidičů povrchové dopravy PID
c) ke kontrole dodržování tarifních a přepravních podmínek a k bezplatné přepravě v prostředcích
PID (mimo vlaky ČD)

ID otázky: 3911

106) Kontrolním odznakem je přepravní kontrolor povinen se prokázat:

 

1 b.

a) a) kontrolovanému cestujícímu
b) každému cestujícímu, který o to požádá
c) tak, aby bylo možno přečíst logo DP

ID otázky: 3912

107) Adresu pro doručování přepravní kontrolor za účelem vymáhání zaplacení přirážky na
ZOPPK:

 

1 b.

b)

a) nevypisuje
b) vypisuje
c) vypisuje pouze u občanského průkazu nebo cestovního pasu

ID otázky: 3913

108) Doba platnosti průkazů ZTP a ZTP/P je vyznačena:

 

1 b.

a) a) podle typu průkazu
b) na přední straně průkazu
c) na tyto průkazy se platnost nevyznačuje

ID otázky: 3914

109) Při odebrání neplatné 3 denní krátkodobé časové jízdenky je přepravní kontrolor
povinen:

 

1 b.

a)

a) vyznačit tuto skutečnost v ZOPPK
b) vypsat potvrzení o odebrání jízdenky a předat jej cestujícímu
c) odevzdat odebranou jízdenku ve stanovené lhůtě v doplatkové pokladně

ID otázky: 3915

110) Služební průkaz opravňující držitele ke vstupu do objektu jeho zaměstnavatele:

 

1 b.

c) a) lze považovat za osobní doklad ke zjišťování osobních údajů potřebných na vymáhání zaplacení
přirážky
b) lze považovat za osobní doklad ke zjišťování osobních údajů potřebných na vymáhání zaplacení
přirážky v případě, že cestující nemá u sebe OP
c) nelze považovat za osobní doklad ke zjišťování osobních údajů potřebných na vymáhání zaplacení
přirážky

ID otázky: 3916
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111) Vyzvat cestujícího k následování na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění
totožnosti:

 

1 b.

a)

a) je přepravní kontrolor oprávněn v případě neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem,
nezaplatí přirážku na místě a neprokáže se osobními údaji potřebnými kjejímu vymáhání
b) je přepravní kontrolor oprávněn v případě nezaplatí-Ii cestující přirážku na místě nebo se
neprokáže osobními údaji potřebnými k jejímu vymáhání
c) je přepravní kontrolor oprávněn neprokáže-li se cestující osobními údaji potřebnými k vymáhání
přirážky

ID otázky: 3917

112) Zjištění osobních údajů cestujícího, který odmítá předložit osobní doklad přepravní
kontrolor provede:

 

1 b.

b)

a) následným ověřením zjištěných osobních údajů cestujícího na nejbližším oddělení Policie Ceské
republiky
b) prostřednictvím policie
c) předvedením cestujícího na služebnu policie

ID otázky: 3918

113) Prokáže-Ii se cestující neoznačenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu přepravní kontrolor
mu přirážku neuloží v případě:

 

1 b.

b)

a) když si cestující nejprve vyhledal místo k sezení a při dojezdu do následující zastávky se snažil
jízdenku označit
b) nefunkčnosti všech označovacích zařízení ve vozidle a zaneprázdnění řidiče PID
c) že cestující dosud neujel více než 1 zastávku

ID otázky: 3919

114) V případě prohlášení cestujícího, že si svoji časovou jízdenku zapomněl nelze:

 

1 b.

c) a) mu uložit přirážku, pouze se poučí o dalším postupu protože není možno jízdenku odebrat
b) sepsat ZOPPK jelikož přepravní kontrolor není oprávněn v tomto případě uložit přirážku
c) mu uložit zaplatit přirážku na místě

ID otázky: 3920

115) Zanechá-Ii cestující přepravnímu kontrolorovi osobní doklad je kontrolor, mimo jiné,
povinen:

 

1 b.

b)

a) odevzdat doklad orgánům policie nejpozději do konce směny a nechat si na předepsaném
tiskopise převzetí potvrdit
b) neprodleně odevzdat tento doklad nejbližší místně příslušné součásti  policie nebo příslušnému
úřadu veřejné správy a nechat si na předepsaném tiskopise převzetí potvrdit
c) neprodleně jej odevzdat společně se služebním hlášením pracovišti

ID otázky: 3921

116) Ke zjišťování osobních údajů za účelem vymáhání zaplacení přirážky může přepravní
kontrolor použít:

 

1 b.

a)

a) občanský průkaz, řidičský průkaz
b) řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas
c) cestovní pas, průkaz zaměstnavatele s podobenkou, občanský průkaz

ID otázky: 3922

117) Setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit  totožnost:

 

1 b.

b) a) je cestující na výzvu pověřené osoby povinen
b) je cestující na výzvu pověřené osoby povinen pouze v případě, neprokáže-li se platným jízdním
dokladem, nezaplatí přirážku a neprokáže se osobními údaji potřebnými na její vymáhání
c) cestující není povinen

ID otázky: 3923
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118) Převzít dluh druhé osoby může osoba starší:

 

1 b.

b) a) 15 let
b) 18 let
c) 21 let

ID otázky: 3924

119) Dodatečné zjišťování neúplně zjištěných osobních údajů za účelem vymáhání zaplacení
přirážky:

 

1 b.

a)

a) je zakázáno
b) je možné pouze prostřednictvím Policie ČR
c) je možné pouze na nejbližším oddělení Policie ČR

ID otázky: 3925

120) Převezme-li cestující dluh za jinou osobu a on sám se rovněž neprokázal platným
jízdním dokladem sepíše přepravní kontrolor:

 

1 b.

c)

a) jeden ZOPPK na oba cestující, kteří se neprokázali platným jízdním dokladem
b) dva ZOPPK a to na jméno každého cestujícího zvlášť
c) dva ZOPPK na jméno  cestujícího který převzal dluh

ID otázky: 3926

121) Cestujícíje povinen za znečištění vozidla na výzvu pověřené osoby:

 

1 b.

a) a) zaplatit přirážku
b) zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji
c) zaplatit přirážku nebo se prokázat osobním dokladem

ID otázky: 3927

122) Doprovázet cestující, za účelem zjištění osobních údajů nebo zaplacení přirážky, do
místa jejich bydliště:

 

1 b.

a)

a) je zakázáno
b) lze pouze ve vyjímečných případech hodných zřetele
c) je možné pouze v přítomnosti třetí osoby (svědka)

ID otázky: 3928

123) Zaplatil-li cestující přirážku na místě je přepravní kontrolor povinen mu předat:

 

1 b.

a) a) řádně vyplněný doklad (doklady) o zaplacení přirážky na celou zaplacenou částku
b) kopii na místě kontroly sepsaného ZOPPK
c) kontrolní útržek bloku

ID otázky: 3929

124) Nezúčastní-li se přepravní kontrolor z jakéhokoliv důvodu školení organizovaného
zaměstnavatelem:

 

1 b.

c)

a) je povinen se zúčastnit následného školení, jinak je povinen si samostudiem doplnit znalosti v
rozsahu osnovy zameškaného poučování
b) požádá svého nejbližšího nadřízeného o dodatečné proškolení v rozsahu osnovy zameškaného
školení
c) je povinen si samostudiem doplnit znalosti v rozsahu osnovy zameškaného školení

ID otázky: 3930

125) Odebranou neplatnou časovou jízdenku má cestující možnost si v doplatkové pokladně
vyzvednout:

 

1 b.

b)

a) nejdříve následující den od jejího odebrání
b) nejdříve následující pracovní den od 12.30 hodin a nejpozději patnáctý kalendářní den ode dne
uložení přirážky
c) nejdříve druhý následující pracovní den a nejpozději patnáctý kalendářní den ode dne uložení
přirážky

ID otázky: 3931
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126) Při posuzování platnosti časových jízdenek z hlediska jejich údajů potřebných pro
kontrolu platnosti se za důležité (rozhodující) údaje považují:

 

1 b.

a)

a) obchodní jméno dopravce, provedení a typ průkazky
b) datum a hodina vydání průkazky, jméno držitele jízdenky
c) podobenka držitele jízdenky, evidenční číslo průkazky

ID otázky: 3932

127) Cestující se při kontrole 30. března prokáže časovou jízdenkou s platným kuponem na
následující měsíc. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

a)

a) uložit cestujícímu přirážku, v případě jejího zaplacení na místě, mu předat řádně vyplněný doklad o
zaplacení přirážky, uložit povinnost zaplatit jízdné a časovou jízdenku cestujícímu ponechat
b) uznat předložený jízdní doklad za platný
c) uložit cestujícímu přirážku, předat řádně vyplněný doklad o zaplacení přirážky, uložit povinnost
zaplatit jízdné a časovou jízdenku mu odebrat s tím, že si ji může ve stanovené lhůtě vyzvednout v
doplatkové pokladně

ID otázky: 3933

128) V případě zjištění průkazných znaků padělání předložené časové jízdenky, resp. její
součásti, přepravní kontrolor:

 

1 b.

b)

a) řeší případ napomenutím bez uložení přirážky
b) uloží cestujícímu přirážku a jízdenku odebere
c) přivolá k případu policii a jízdenku odebere

ID otázky: 3934

129) Cestující se při kontrole prokáže 3 denní časovou jízdenkou i krátkodobou s uplynulou
dobou platnosti. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

c)

a) uložit cestujícímu přirážku a časovou jízdenku mu odebrat
b) uložit cestujícímu přirážku a jízdenku mu ponechat
c) časovou jízdenku cestujícímu ponechat v případě, zaplatí-li přirážku na  místě

ID otázky: 3935

130) Případy, kdy je časová jízdenka opatřena časovým kuponem,  platným v okamžiku
kontroly, avšak vyšší ceny než stanoví tarif ve vztahu ke druhu průkazky přepravní
kontrolor:

 

1 b.

c)

a) je oprávněn řešit uložením přirážky
b) řeší sepsáním ZOPPK, zaplacení přirážky na místě není oprávněn vyžadovat
c) přirážku neukládá

ID otázky: 3936

131) Cestující se 3.května 2014 prokáže časovou jízdenkou s časovým kuponem na měsíc
květen 2014 bez vepsaného identifikačního čísla na časovém kuponu. Správný postup
přepravního kontrolora je:

 

1 b.

c)

a) uložit zaplatit přirážku na místě ve výši 50 Kč
b) uložit přirážku 800 Kč ve smyslu znění Smluvních přepravních podmínek
c) řešit případ upozorněním cestujícího

ID otázky: 3937

132) Přebírat od cestujícího věci či peněžní hotovost do dočasného držení za účelem
uspokojení oprávněných nároků dopravce:

 

1 b.

b)

a) je možné pouze v přítomnosti policisty
b) není dovoleno
c) lze po dobu nezbytně nutnou

ID otázky: 3938
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133) Opravy údajů na časové jízdence je oprávněn provádět:

 

1 b.

a) a) pouze Dopravní podnik hl. m. Prahy na pracovišti v přízemí budovy CD  nebo na jiném jím
určeném místě
b) kterékoliv prodejní nebo výdejní misto
c) Dopravní podnik hl. m. Prahy ve své předprodejní síti a ve svých informačních střediscích

ID otázky: 3939

134) Přirážku ve výši 200 Kč po 15. kalendářním dnu od uloženízaplatí cestující který:

 

1 b.

a) a) nezaplatil přepravné za předmět větší než 25 x 45 x 70 cm
b) znečistil vozidlo
c) pokračuje i přes upozornění pověřené osoby v nedovoleném jednání

ID otázky: 3940

135) Přirážku ve výši 400 Kč zaplatí cestující který:

 

1 b.

b) a) se neprokázal platnou jízdenkou za psa
b) znečistil vozidlo a uloženou přirážku zaplatil na místě
c) neměl vyplněné identifikační číslo na časovém kuponu a uloženou přirážku zaplatil na místě

ID otázky: 3941

136) Nezaplatí-Ii cestující uloženou přirážku na místě je přepravní kontrolor, mimo jiné,
povinen:

 

1 b.

b)

a) předložený jízdní doklad mu odebrat
b) stanoveným způsobem zjistit jeho osobní údaje a sepsat ZOPPK
c) předložený jízdní doklad mu odebrat a odevzdat jej stanoveným způsobem pověřenému
zaměstnanci odd. Přepravní kontrola

ID otázky: 3942

137) Prokáže-li se cestující při kontrole časovou jízdenkou ze které z důvodu poškození není
možné zjistit identifikační číslo na časovém kuponu, je správný postup přepravního
kontrolora:

 

1 b.

c)

a) neuložit žádnou přirážku, jízdenku lze po kontrole ostatních údajů uznat za platnou
b) uložit přirážku dle Smluvních přepravních podmínek
c) uložit sníženou přirážku ve výši 400 Kč ve smyslu znění vyhlášky č. 175/2000 Sb. (Přepravní řád)

ID otázky: 3943

138) Přirážku ve výši 800 Kč zaplatí cestující který:

 

1 b.

b) a) porušil přepravní podmínky a uloženou přirážku zaplatil sedmnáctý kalendářní den ode dne jejího
uložení
b) se neprokázal platným jízdním dokladem a přirážku zaplatil na místě
c) se neprokázal platným jízdním dokladem a uloženou přirážku zaplatil v doplatkové pokladně 16.
kalendářní den ode dne jejího uložení

ID otázky: 3944

139) Cestující se při kontrole prokáže časovou jízdenkou s platným časovým kuponem vyšší
hodnoty, než která přísluší typu průkazky PlD. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

b)

a) uložit cestujícímu přirážku, v případě nezaplacení na místě časovou jízdenku cestujícímu
ponechat, uložit zaplatit jízdné, zjistit jeho osobní údaje a sepsat ZOPPK
b) přirážku neuložit
c) uložit cestujícímu přirážku, v případě nezaplacení na místě časovou jízdenku odebrat, zjistit osobní
údaje, uložit povinnost zaplatit jízdné a sepsat ZOPPK který společně s odebranou jízdenkou
odevzdá pověřenému zaměstnanci odd. Přepravní kontrola na konci své směny

ID otázky: 3945
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140) Na každou uloženou a na místě nezaplacenou přirážku u téhož cestujícího:

 

1 b.

a) a) sepisuje přepravní kontrolor ZOPPK samostatně
b) je možno sepsatjeden ZOPPK v případě porušení přepravních podmínek
c) je možno sepsat jeden ZOPPK

ID otázky: 3946

141) Cestující se při kontrole prokáže časovou jízdenkou, značně poškozenou, na které jsou
údaje potřebné ke kontrole již obtížně čitelné. Správný postup přepravního kontrolora je:

 

1 b.

c)

a) uložit cestujícímu přirážku 400 Kč, v případě nezaplacení na místě časovou jízdenku odebrat,
uložit povinnost zaplatit jízdné, zjistit osobní údaje a sepsat ZOPPK
b) uložit cestujícímu přirážku, která při zaplacení v doplatkové pokladně desátý kalendářní den od
uložení bude činit 800 Kč
c) přirážku neuložit

ID otázky: 3947

142) Cestujícímu je přepravní kontrolor povinen předat:

 

1 b.

b) a) originál sepsaného ZOPPK
b) kopii sepsaného ZOPPK
c) kopii sepsaného ZOPPK společně se složenkou

ID otázky: 3948

143) Cestující se při kontrole prokáže časovou jízdenkou zvýhodněnou s kuponem, který
vykazuje průkazné stopy padělání. Přepravní kontrolor:

 

1 b.

b)

a) časovou jízdenku odebere i v případě, když cestující zaplatí uloženou přirážku v hotovosti na místě
b) časovou jízdenku odebere a sepíše ZOPPK
c) časový kupon odebere pouze v případě, když cestující zaplatí přirážku v hotovosti na místě

ID otázky: 3949

144) Odmítne-Ii cestující ZOPPK podepsat:

 

1 b.

a) a) vyznačí přepravní kontrolor tuto skutečnost v příslušné rubrice tiskopisu
b) provede stornování a stornované ZOPPK odevzdá na konci své pracovní směny pověřenému
pracovníkovi odd. Přepravní kontrola
c) zajistí podepsání sepsaného ZOPPK svědkem případu

ID otázky: 3950

145) Odebranou jízdenku pro jednotlivou jízdu přepravní kontrolor k ZOPPK:

 

1 b.

c) a) přilepí do pravého horního rohu
b) připne kancelářskou sponkou
c) připne sešívačkou v jeho zadní pravé horní části

ID otázky: 3951

146) V případě, kdy se cestující neprokáže žádným jízdním dokladem přepravní kontrolor k
ZOPPK:

 

1 b.

c)

a) je povinen přiložit také kontrolní lístek
b) kontrolní lístek nepřikládá
c) kontrolní lístek je povinen přiložit po základě zvážení okolností případu

ID otázky: 3952

147) Přirážku ve výši 1500 Kč zaplatí cestující, který:

 

1 b.

b) a) se neprokázal platnou jízdenkou a uloženou přirážku zaplatil dodatečně dvanáctý den ode dne
jejího uložení
b) se neprokázal platným jízdním dokladem a uloženou přirážku zaplatil dodatečně dvacátý den ode
dne jejího uložení
c) poškodil zařízení dopravce a uloženou přirážku nezaplatil na místě

ID otázky: 3953
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148) Odebranou časovou jízdenku přepravní kontrolor k ZOPPK připojí:

 

1 b.

a) a) kancelářskou sponkou
b) připnutím sešívačkou v místě levého horního rohu
c) ve zvláštní obálce

ID otázky: 3954

149) Prohlášení o převzetí dluhu musí osoba přistupující k dluhu:

 

1 b.

a) a) vlastnoručně podepsat
b) vlastnoručně podepsat a poučit osobu, za kterou je k převzetí dluhu přistupováno, o důsledcích,
které pro ní z převzetí dluhu vyplývají
c) nechat ověřit přítomným svědkem

ID otázky: 3955

150) Podmínkou při převzetí dluhu druhou osobou je skutečnost, že osoba přebírající dluh je
starší:

 

1 b.

b)

a) 15 let a prokáže se platným řidičským průkazem
b) 18 let a prokáže se svým osobním dokladem
c) 21 let a prokáže se platným občanským průkazem

ID otázky: 3956

151) Osobní údaje cestujícího za kterého je přistupováno k dluhu zjistí přepravní kontrolor na
základě:

 

1 b.

a)

a) ústního sdělení osoby přistupující k dluhu
b) předloženého osobního dokladu
c) zjištění policie

ID otázky: 3957

152) Nepřijatý doklad o zaplacení přirážky znehodnotí přepravní kontrolor na místě:

 

1 b.

c) a) přetržením jeho větší části
b) fyzickou likvidací
c) úhlopříčným přeškrtnutím

ID otázky: 3958

153) Nepřijatý doklad o zaplacení přirážky je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

b) a) odevzdat pověřenému pracovníkovi oddělení Přepravní kontrola
b) na konci příslušné směny předat pověřenému pracovníkovi oddělení Přepravní kontrola společně
s vyplněným příslušným tiskopisem
c) připnout kancelářskou sponkou k ZOPPK

ID otázky: 3959

154) Potvrzení o převzetí osobního dokladu přepravní kontrolor:

 

1 b.

a) a) na konci příslušné směny předá pověřenému pracovníkovi oddělení Přepravní kontrola
b) připne k ZOPPK a odevzdá bez prodlení pověřenému pracovníkovi
c) odevzdá nejpozději do konce směny následujícího pracovního dne pověřenému pracovníkovi
odboru Přepravní kontrola

ID otázky: 3960

155) Zápis o zjištění osobních údajů cestujícího PID:

 

1 b.

c) a) přepravní kontrolor připne k originálu ZOPPK a ke kopii pro cestujícího
b) předá přepravní kontrolor na konci příslušné směny pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní
kontrola
c) připojí přepravní kontrolor k originálu ZOPPK sešívačkou

ID otázky: 3961
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156) Osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky jsou:

 

1 b.

b) a) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu
cestujícího vydaném příslušným správním úřadem
b) jméno, příjmení,  datum narození a adresa pro doručování
c) osobní údaje uvedené v platném osobním dokladu cestujícího opatřeném podobenkou

ID otázky: 3962

157) Nepřevzetí kopie ZOPPK cestujícím přepravní kontrolor vyznačí:

 

1 b.

b) a) v odpovídajícím řádku svého výkazu činnosti z příslušného dne
b) v příslušné rubrice ZOPPK
c) v následně Sepsaném Služebním hlášení

ID otázky: 3963

158) Oprávnění odebrat jízdní doklad, přepravní kontrolor nepoužije:

 

1 b.

c) a) v případě předložení časové jízdenky s uplynulou dobou platnosti
b) byla-li jízdenka použita neoprávněnou osobou
c) zaplatí-li cestující přirážku na místě

ID otázky: 3964

159) Přirážku ve výši 400 Kč zaplatí cestující, který:

 

1 b.

a) a) přes upozornění kouří v přepravním prostoru metra a přirážku zaplatí na místě
b) nezaplatil přepravné za psa
c) neměl vyplněné identifikační číslo na kuponu své časové jízdenky a přirážku zaplatí na místě

ID otázky: 3965

160) Prokáže-Ii se cestující při kontrole prováděné ve třetím tarifním pásmu jízdenkou pro
jednotlivou jízdu v ceně 32 Kč, označenou  v pásmu 0 a zbývá-li do konce její časové
platnosti ještě 10 minut, přepravní kontrolor:

 

1 b.

a)

a) uloží přirážku
b) uzná předložený jízdní doklad za platný
c) je oprávněn jízdenku odebrat v případě zaplatí-li cestující uloženou přirážku

ID otázky: 3966

161) Provedenou kontrolu v tramvaji je přepravní kontrolor povinen v provozním dokladu
zaznamenat:

 

1 b.

c)

a) v případě, že při kontrole zjistí porušení tarifních nebo přepravních podmínek
b) v případě, že při kontrole nezjistí žádný přestupek
c) i v případě, že při kontrole nezjistí žádný přestupek

ID otázky: 3967

162) Provádí-li přepravní kontrolor kontrolu ve stanici metra je povinen zahájení i ukončení
kontroly zapsat:

 

1 b.

b)

a) do příslušné rubriky ZOPPK a svého výkazu činnosti
b) do provozního zápisníku na stanovišti dozorčího stanice u vstupu do stanice, kde je kontrola
prováděna
c) do provozního dokladu u strojvedoucího metra

ID otázky: 3968

163) Záznam do provozních dokladů musí obsahovat mimo jiné také:

 

1 b.

a) a) číslo kontrolního odznaku
b) číslo vozu a pořadí
c) datum kontroly

ID otázky: 3969
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164) Ve vozidlech povrchové dopravy musí záznam do provozního dokladu obsahovat:

 

1 b.

b) a) čas zahájení nebo ukončení kontroly
b) čas zahájení a ukončení kontroly
c) čas ukončení kontroly t.j. vystoupení z vozidla

ID otázky: 3970

165) U tramvajové soupravy nebo v článkové tramvaji a kloubovém autobusu musí záznam
do provozního dokladu obsahovat:

 

1 b.

c)

a) čas zahájení nebo ukončení kontroly
b) čas ukončení kontroly t.j. vystoupení z vozidla
c) čas zahájení a ukončení kontroly

ID otázky: 3971

166) Do rubriky „Poznámka“ ve výkaze činnosti uvádí přepravní kontrolor, mimo jiné:

 

1 b.

a) a) příjmení zjištěných cestujících
b) čas provedené kontroly
c) obsazenost vozu v němž byla kontrola provedena

ID otázky: 3972

167) Prokáže-Ii se cestující při kontrole prováděné ve druhém tarifním pásmu jízdenkou pro
jednotlivou jízdu v ceně 32 Kč, označenou před 75 minutami v pásmu 0, přepravní
kontrolor:

 

1 b.

c)

a) ji jako platnou neuzná a uloží cestujícímu přirážku jejíž výše bude v případě dodatečné platby činit
1500 Kč
b) ji jako platnou neuzná, protože tyto jízdenky platí pouze pro pásmo P a O a uloží cestujícímu
přirážku jejíž výše bude v případě zaplacení na místě činit 800 Kč
c) ji uzná jako platnou

ID otázky: 3973

168) Jedna hodina kontroly prováděné na určeném stanovišti se započítává jako:

 

1 b.

b) a) 3 kontroly
b) 5 kontrol
c) 10 kontrol

ID otázky: 3974

169) Přepravní kontrola provedená v článkové tramvaji se ve výkazu činnosti vykazuje jako:

 

1 b.

b) a) 1 kontrola
b) 2 kontroly
c) 5 kontrol

ID otázky: 3975

170) Prokáže-Ii se cestující při kontrole prováděné v sobotu v tarifním pásmu P jízdenkou pro
jednotlivou jízdu v ceně 32 Kč, označenou před 85 minutami v pásmu 0, přepravní
kontrolor:

 

1 b.

a)

a) ji uzná jako platnou
b) ji jako platnou neuzná a uloží cestujícímu přirážku jejíž výše bude v případě platby po 15. dni ode
dne jejího uložení činit 1500 Kč
c) ji jako platnou neuzná a uloží cestujícímu přirážku jejíž výše bude  případě dodatečné platby činit
800 Kč

ID otázky: 3976
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171) Účast na školení je pro přepravního kontrolora:

 

1 b.

a) a) povinná
b) nepovinná, přičemž je povinen si samostudiem doplnit znalosti v rozsahu osnovy zameškaného
školení
c) určována podle jeho aktuální potřeby

ID otázky: 3977

172) Mimořádné přezkoušení přepravního kontrolora z potřebných znalostí nařizuje:

 

1 b.

c) a) dopravní ředitel
b) vedoucí odboru Přepravní kontrola
c) vedoucí oddělení Přepravní kontrola

ID otázky: 3978

173) Krátkodobá časová jízdenka 3 denní označená dne 18.10. 2014 v 9:35 hodin v pásmu 0
a předložená dne 20.10. 2014 v 16:30 hodin při kontrole prováděné v tarifním pásmu 1
je:

 

1 b.

a)

a) neplatná
b) platná
c) v tolerančním pásmu

ID otázky: 3979

174) Krátkodobá časová jízdenka 3 denní označená dne 27.11. 2014 ve 12:35 hodin v pásmu
P a předložená dne 2.12.2014 ve 12:20 hodin při kontrole prováděné v tarifním pásmu 0
je:

 

1 b.

a)

a) neplatné
b) platná
c) v tolerančním pásmu

ID otázky: 3980

175) Časová jízdenka krátkodobá 3 denní platí:

 

1 b.

c) a) 3 dny od označení včetně dne označení
b) ve dnech vyznačených prodejním zařízením
c) 72 hodin od označení

ID otázky: 3981

176) Krátkodobá časová jízdenka 3 denní označená dne 27.11.2014 v 16:15 hodin v pásmu B
a předložená dne 1.12.2014 v 16:30 hodin při kontrole prováděné v tarifním pásmu P je:

 

1 b.

b)

a) platná
b) neplatná
c) v tolerančním pásmu

ID otázky: 3982

177) Krátkodobá časová jízdenka 3 denní označená dne 14.9.2014 v 17:25 hodin v pásmu P
a předložená dne 18.9.2014 v 18:40 hodin při kontrole prováděné v tarifním pásmu 1 je:

 

1 b.

a)

a) neplatná
b) platná
c) v tolerančním pásmu

ID otázky: 3983

178) Krátkodobou časovou jízdenku 3 denní označenou dne 15.12.2014 v 15:10 hodin v
pásmu P a předloženou dne 17.12. 2014 v 15:25 hodin při kontrole prováděné v tarifním
pásmu 1, přepravní kontrolor:

 

1 b.

a)

a) není oprávněn odebrat
b) je oprávněn jízdenku odebrat nezaplatí-li cestující uloženou přirážku na místě
c) uzná předložený jízdní doklad za platný

ID otázky: 3984
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179) Košile, jako součást stejnokroje přepravního kontrolora, pokud se používá bez vázanky:

 

1 b.

c) a) může být zasunuta do kalhot
b) smí být u krku rozepnuta nejvýše o jeden knoflík
c) smí být u krku rozepnuta nejvýše o dva knoflíky

ID otázky: 3985

180) Vedoucí odd. Přepravní kontrola:

 

1 b.

b) a) není oprávněn povolit výkon služby v civilním oděvu a stanovit kritéria vzhledu tohoto oděvu
b) může povolit výkon služby v civilním oděvu a stanovit kritéria vzhledu tohoto oděvu
c) není oprávněn stanovit kritéria vzhledu civilního oděvu

ID otázky: 3986

181) Nalezený osobní doklad přepravní kontrolor odevzdá:

 

1 b.

c) a) na pracovišti
b) na kterékoliv služebně MP
c) na nejbližší místní oddělení PČR nebo příslušnému úřadu státní správy

ID otázky: 3987

182) Nalezenou věc ve vozidle povrchové dopravy přepravní kontrolor odevzdá:

 

1 b.

a) a) řidiči
b) dispečerovi na nejbližším stanovišti
c) na pracovišti společně se služebním hlášením

ID otázky: 3988

183) Při výkonu služby musí mít přepravní kontrolor, mimo jiné, u sebe:

 

1 b.

c) a) veškeré služební náležitosti a vše co mu bylo pro výkon funkce přiděleno včetně konta a správně
jdoucí hodinky
b) alespoň 20 ks dokladů o zaplacení přirážky
c) dostatečný počet zápisů o zjištění osobních údajů cestujícího PID

ID otázky: 3989

184) Platný kontrolní odznak opravňuje přepravního kontrolora i k výkonu přepravní kontroly:

 

1 b.

a) a) v celém systému PID s výjimkou vlaků Českých drah
b) ve všech druzích dopravních prostředků jejichž provozovatelem je DP Praha a. s.
c) v celém systému PID včetně vlaků CD

ID otázky: 3990

185) Přepravní kontrola se v systému PID provádí:

 

1 b.

b) a) ve vozech, u tramvajových souprav v obou vozech soupravy
b) v povrchové dopravě ve vozidlech, u tramvajových souprav v obou  vozech soupravy, v provozu
metra v přepravním prostoru včetně vozidel
c) namátkově, podle okamžitých provozních podmínek

ID otázky: 3991

186) Kontrolní odznak je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) chránit proti zneužití
b) pokud se jím neprokazuje uložit na chráněném místě
c) po skončení pracovního poměru odevzdat vedoucímu odd. Přepravní kontrola nebo pověřenému
pracovníkovi odd. Přepravní kontrola

ID otázky: 3992
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187) Služební průkaz k přidělenému kontrolnímu odznaku je přepravní kontrolor povinen:

 

1 b.

a) a) po skončení pracovního poměru odevzdat vedoucímu odd. Přepravní kontrola nebo pověřenému
pracovníkovi odd. Přepravní kontrola
b) pokud se jím neprokazuje uložit na chráněném místě
c) předkládat při vstupu do zaměstnání na vrátnici

ID otázky: 3993

188) Za vystavení duplikátu v případě poškození nebo ztráty služebního průkazu je přepravní
kontrolor povinen zaplatit:

 

1 b.

c)

a) 500
b) 0
c) 300

ID otázky: 3994

189) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) průběžně a včas si doplňovat dostatečný počet přirážkových bloků a předepsaných tiskopisů
b) mít při výkonu přepravní kontroly u sebe dostatečný počet tiskopisů „Výkaz činnosti“
c) po skončení platnosti služebního průkazu požádat pověřeného pracovníka odd. Přepravní kontrola
o výměnu

ID otázky: 3995

190) Vyplněný „Zápis o zjištění osobních údajů cestujícího PID“ přepravní kontrolor:

 

1 b.

b) a) nechá podepsat svědkem případu
b) připojí k originálu ZOPPK sešívačkou
c) odevzdá vedoucímu odd. Přepravní kontrola nebo pověřenému pracovníkovi

ID otázky: 3996

191) Přepravní kontrolor je během výkonu služby povinen:

 

1 b.

a) a) udržovat přidělena technická a komunikační zařízení ke kontrole plnění tarifních podmínek v
provozuschopném stavu dle návodu
b) mít u sebe návod k obsluze přidělených technických a komunikačních zařízení ke kontrole plnění
tarifních podmínek
c) prokazovat se při započetí kontroly cestujícího služebním průkazem

ID otázky: 3997

192) Přepravní kontrolor při kontrole cestujících:

 

1 b.

c) a) je v případě ochrany oprávněných zájmů dopravce oprávněn požádat řidiče vozidla povrchové
dopravy na nezbytně nutnou dobu o přerušení jízdy
b) je v případě ochrany oprávněných zájmů dopravce oprávněn požádat řidiče vozidla povrchové
dopravy o otevření pouze předních dveří
c) nesmí bezdůvodně způsobit prostoj vozidla

ID otázky: 3998

193) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) samostudiem si doplnit znalosti v rozsahu osnovy zameškaněho školení
b) pokud možno vykonávat práci nestranně a zdržet se všehoco by mohlo ohrozit důvěru v
nestrannost jeho rozhodování
c) po skončení služby se seznámit se služebními příkazy a provozními informacemi na pracovišti
odd. Přepravní kontrola, včetně informací a příkazů zveřejňovaných na vyhrazeněm místě

ID otázky: 3999
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194) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

c) a) uznat za platný jízdní doklad také 2 jízdenky pro jednotlivou jízdu, jejichž součet hodnot je nižší než
jízdné stanovené tarifem za podmínky že jsou obě shodně označeny a vyhovují z hlediska časové
platnosti
b) tolerovat nevyplněné identifikační číslo na jízdním dokladu do pátého kalendářního dne od počátku
období platnosti časového kuponu včetně a tento nedostatek ve stanoveném tolerančním období
řešit pouze napomenutím a upozorněním cestujícího na  bez uložení přirážky dopsání chybějícího
údaje
c) tolerovat odůvodněné přiměřené překročení časové platnosti jízdního dokladu s ohledem na dobu
zdržení provozu

ID otázky: 4000

195) Jízdní doklad, který splňuje podmínky platnosti v jiném tarifním pásmu (lince), než ve
kterém byl použit:

 

1 b.

a)

a) přepravní kontrolor není oprávněn odebrat
b) je z tohoto důvodu neplatný a přepravní kontrolor, nezaplatí-Ii cestující přirážku na místě, je
oprávněn jej odebrat
c) je z tohoto důvodu neplatný a přepravní kontrolor v případě že cestující zaplatí přirážku na místě je
oprávněn jej odebrat

ID otázky: 4001

196) Oprávnění odebrat jízdní doklad přepravní kontrolor nepoužije:

 

1 b.

b) a) nezaplatí-li cestující přirážku na místě
b) zaplatí-li cestující přirážku na místě vyjma případu kdy je předložený jízdní doklad nebo jeho
součást padělek
c) použije-li cestující jízdenku s prošlou dobou platnosti časového kuponu

ID otázky: 4002

197) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

b) a) vyúčtovat použité přirážkově bloky vždy poslední kalendářní den v běžném měsíci
b) vyúčtovávat použité přirážkové bloky průběžně, nejpozději však do posledního kalendářního dne v
běžném měsíci
c) při výkonu služby dbát na to, aby za použité bloky neměl u sebe hotovost vyšší než devítinásobek
nominální hodnoty bloku

ID otázky: 4003

198) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) nezaplatí-Ii cestující uloženou přirážku v hotovosti na místě kontroly, zjistit dostupnými zákonnými
prostředky jeho osobní údaje
b) ke zjišťování osobních údajů za účelem vymáhání zaplacení přirážky použít zásadně doklady nebo
průkazy s podobenkou cestujícího
c) neúplně či nesprávně zjištěné osobní údaje dodatečně následně zjistit nebo ověřit prostřednictvím
PCR

ID otázky: 4004

199) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

b) a) předat sepsaný ZOPPK pověřenému zaměstnanci oddělení Přepravní kontrola, který je následně
povinen všechny údaje zkontrolovat, zejména z hlediska správnosti, úplnosti a jednoznačné čitelnosti
b) ZOPPK odevzdat na konci pracovní směny při které byl sepsán
c) ZOPPK sepsat a odevzdat na konci pracovní směny při které byla přirážka uložena, nebo na
začátku své první pracovní směny následující po této směně, za podmínky, že doba ode dne uložení
přirážky do odevzdání nepřesáhne 24 hodin

ID otázky: 4005

Platí od 06.09.2016Identifikace testu: Str. 27 z 29



Ostatní normy

200) ZOPPK, který není zpracován dle stanovených zásad:

 

1 b.

b) a) je pověřený zaměstnanec oddělení Přepravní kontrola povinen přijmout a zařadit do evidence
vymáhaných pohledávek
b) nemusí být přijat do evidence vymáhaných pohledávek ve vztahu k cestujícímu dále řešen, příp.
může být z vymáhání vyřazen
c) je pověřený zaměstnanec oddělení Přepravní kontrola povinen přijmout k posouzení z hlediska
právní správnosti

ID otázky: 4006

201) Při vyplňování výkazu činnosti platí tato pravidla:

 

1 b.

a) a) je-Ii prováděna přepravní kontrola na určeném stanovišti vykazuje se 1 hodina takto prováděné
kontroly jako 5 kontrol
b) je-Ii prováděna přepravní kontrola na určeném stanovišti vykazuje se 1 hodina takto prováděné
kontroly jako 10 kontrol
c) je-Ii prováděna přepravní kontrola na určeném stanovišti u vstupu do přepravního prostoru metra
vykazuje se 1 hodina takto prováděné kontroly jako 15 kontrol

ID otázky: 4007

202) Při vyplňování výkazu činnosti platí tato pravidla:

 

1 b.

c) a) je-Ii prováděna přepravní kontrola ve vozech povrchové dopravy nebo vozech metra vykazuje se
kontrola provedená v každém voze jako 2 kontroly
b) je-li prováděna přepravní kontrola na určeném stanovišti vykazuje se 1 hodina takto prováděné
kontroly jako 10 kontrol
c) je-Ii prováděna přepravní kontrola v kloubovém autobusu nebo v článkové tramvaji vykazuje se
jako 2 kontroly

ID otázky: 4008

203) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) zpracovat výkaz činnosti vždy za uplynulou pracovní směnu včetně denní uzávěrky a odevzdat ho
vedoucímu skupiny nebo pověřenému pracovníkovi odd. Přepravní kontrola na konci své směny
b) zaznamenávat údaje ve výkazu činnosti tak, aby přibližně odpovídaly skutečnosti a údajům
zaznamenaným v příslušném provozním dokladu u řidiče
c) na zvláštní přílohu výkazu činnosti vždy uvést každou uloženou přirážku včetně čísel vydaných
přirážkovýoh bloků a přijmení zjištěných cestujících

ID otázky: 4009

204) Přepravní kontrolor:

 

1 b.

a) a) mimořádným přezkoušením prokazuje, zda má potřebné znalosti pro výkon své funkce
b) neprospěje-li při mimořádném přezkoušení je do doby vykonání opravného přezkoušení oprávněn
pokračovat ve výkonu funkce, maximálně však 2 měsíce
c) je povinen nejméně 1x ročně se podrobit mimořádnému přezkoušení za účelem pravidelného
ověřování jeho znalostí pro výkon funkce

ID otázky: 4010

205) Opravné přezkoušení smí přepravní kontrolor opakovat nejvýše:

 

1 b.

c) a) třikrát
b) dvakrát
c) jedenkrát

ID otázky: 4011
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206) Přepravní kontrolor je povinen:

 

1 b.

a) a) zúčastnit se školení organizované vedoucím odd. Přepravní kontrola
b) na pokyn nadřízeného prostudovat veškeré obecně závazné právní předpisy a průběžně se
seznamovat i s ostatními předpisy, které souvisí s výkonem funkce přepravního kontrolora
c) nejméně 1× ročně nebo na pokyn nadřízeného zdokonalovat se ve své práci formou samostudia
veškerých obecně závazných právních předpisů a ostatních předpisů vztahujících se k práci
přepravního kontrolora a průběžně se seznamovat s jejich změnami,  doplňky a při výkonu práce se
řídit platným zněním předpisů úpravami,

ID otázky: 4012

207) Prokáže-li se cestující při kontrole prováděné v pracovní den v tarifním pásmu P
jízdenkou pro jednotlivou jízdu v ceně 40 Kč, označenou před 55 minutami v tarifním
pásmu „2“, přepravní kontrolor ji:

 

1 b.

c)

a) uzná jako platnou
b) neuzná jako platnou a uloží cestujícímu přirážku jejíž výše bude v případě platby do 15.
kalendářním dni ode dne jejího uložení činit  1500 Kč
c) neuzná jako platnou a uloží cestujícímu přirážku jejíž výše bude  v případě dodatečné platby v
doplatkové pokladně čtrnáctý kalendářní  den od jejího uložení činit 800 Kč

ID otázky: 4013
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