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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na problém černých pasaţérů v městské hromadné 

dopravě v Ostravě. V teoretické části práce je popsán dopravní podnik a postupy při 

řešení pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu. Dále je rozebrán stav 

ostravské nezaměstnanosti a časový vývoj v pětiletém období. Praktická část odhaluje, 

jakým způsobem se podílí nezaměstnanost na počtu černých pasaţérů. Cílem bylo 

charakterizovat současnou situaci na trhu práce a přes postupnou analýzu statistik 

a údajů o nezaměstnanosti a černých pasaţérech dospět k případné vzájemné závislosti. 

V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy a vyjádřeno vlastní stanovisko k dané 

problematice. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

The thessis is focused on the problem of stows-away in public transport in 

Ostrava. In teoretical part of the work Ostrava Transport, jont-stock co. is described and 

processes of depts recovery to passengers without valid travel documents. In the 

following state of unemployment in Ostrava is defined and its trend in interval of 5 

years. The practical part reveals if there is the share of unemployment to number of 

stow-away. The aim of the thesis characterizes present circumstances at labour market 

and through gradual analysis of statistics and datas about unemployment and passengers 

without valid travel documents it tends towards to possible interdependency. In 

conclusion results of research are summarized and it is formulated own point of view of 

given problems.    
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1 Úvod 

Městská hromadná doprava v Ostravě má bohatou historii (jiţ 114 let) a je 

neodmyslitelnou součástí moderního města. Pro mnoho lidí se stala samozřejmostí 

kaţdodenního ţivota. Zajišťuje nejenom dopravní spojení pro potřeby obyvatelstva 

města, ale také šetří ţivotní prostředí. Zaujímá klíčové postavení v rámci Ostravského 

dopravního integrovaného systému. Je nesporné, ţe právě v případě velkých 

průmyslových center, kterým Ostrava bezesporu je, sehrává doprava osob nesmírně 

důleţitou funkci a kaţdá změna v urbanistickém řešení města se odráţí v hromadné 

dopravě. Toto platí samozřejmě i naopak. 

Problém, který se objevil jiţ od vzniku hromadné dopravy a přetrval aţ do dnešní 

doby, jsou cestující bez jízdenky, tzv. černí pasaţéři. Tito cestující způsobují DPO a.s. 

značné ztráty v rozsahu desítek miliónů korun ročně. Můţeme je rozdělit do několika 

skupin. Jednak sociálně slabí občané, kteří se snaţí ušetřit, dále lidé převáţně mladí, 

kteří tento způsob přepravy vnímají jako adrenalinový sport a pravděpodobně nejmenší 

skupinu tvoří občané, kteří jednoduše zapomenou jízdenku označit. 

Vezmeme-li v úvahu fakt, ţe městská hromadná doprava je z velké části dotována 

z městských peněz, je to nakonec problém všech občanů, neboť městská pokladna je 

částečně plněna z daní poplatníků.  

Předcházet těmto ztrátám se DPO a.s. snaţí pomocí přepravní kontroly. 

Přítomnost městské policie při přepravní kontrole v nemalé míře eliminuje konflikty 

s problematickými zákazníky a fyzická napadání revizorů. Novela zákona o obecní 

policii (553/1991 Sb.) k 1. 1. 2003 napomáhá řešení problematiky cestujících bez 

platného jízdního dokladu. Městská policie má vyšší pravomoci zejména při ověřování 

totoţnosti černého pasaţéra a v moţnosti předvedení na Policii v případě, kdy přestupce 

odmítne na místě prokázat svou totoţnost. Vyplatí se proto cestovat městskou 

hromadnou dopravou výhradně s platným jízdním dokladem a vyhnout se tak 

následným problémům s přepravní kontrolou a souvisejícími finančními závazky. 

Ostrava, a vlastně celý Moravskoslezský kraj, trpí dlouhodobě nepříznivým 

vývojem nezaměstnanosti. Nezaměstnanost představuje stále nebezpečný jev, který se 

i ve vyspělé společnosti dále zhoršuje. Řadí se mezi přední ukazatele, které odráţí stav 



8 
 

a časový vývoj ekonomiky státu. Je to také problém sociální, který přináší celou řadu 

negativních dopadů na společnost. 

Tato práce analyzuje vznik pohledávek za cestujícími bez platného jízdního 

dokladu. A jejím úkolem je zjistit, zda má vliv nezaměstnanost v městě Ostravě 

a potaţmo i počet sociálně slabších občanů na počet černých pasaţérů či nikoliv. 

Současně má poukázat na problematiku pasaţérů bez jízdenky, navrhnout moţná řešení 

a nabádat ke zlepšení tohoto negativního jevu.  
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2 Charakteristika firmy 

2.1 Základní identifikační údaje 

Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a. s. 

Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 701 71 

IČ: 61974757 

DIČ: CZ61974757 

Základní kapitál: 3 170 378 000 Kč     

Zakladatel: Statutární město Ostrava 

Osoby podílející se na základním kapitálu: Statutární město Ostrava 100 % 

Obchodní rejstřík: Dopravní podnik Ostrava a. s. byl zapsán do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vloţka 1104 dne 19. 10. 1995 

Rozhodující předmět činnosti: Provozování městské hromadné dopravy [1] 

2.2 Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je provozovatelem městské hromadné dopravy 

v Ostravě. Zakladatelem společnosti je Statutární město Ostrava. Dopravní podnik 

poskytuje sluţby městské hromadné dopravy nejen ve Statutárním městě Ostravě, ale 

také v přilehlém okolí. 

Dále se DP zabývá projektováním, výstavbou, údrţbou a opravou dopravní cesty, 

jakoţ i údrţbou, opravou a modernizací dopravních prostředků, výrobou tramvají 

a trolejbusů. 

Neméně důleţitou činností je projektování dopravní obsluhy území, výcvik řidičů, 

či prodej reklamy. 

Podnikatelské aktivity jsou zdrojem hospodářského výsledku společnosti. Váţou 

na sebe významný podíl reţijních nákladů. Tímto je sníţena potřeba dotace ke krytí 

ztráty z městské hromadné dopravy. [1]  



10 
 

2.3 Historie DPO 

Počátky městské hromadné dopravy v Ostravě se datují jiţ od konce 19. století. 

Tehdejší Ostravsko se stávalo průmyslovým centrem a zvyšující se počet obyvatel 

způsobil, ţe potřeba hromadné dopravy se stávala stále naléhavější. 18. 8. 1894 byl 

zahájen provoz parní tramvaje. Tato linka vedla po trase Přívoz – Moravská Ostrava – 

Vítkovice.  V dalších letech výstavba nových tratí pokračovala, coţ podnítilo nárůst 

hybnosti obyvatelstva. V roce 1897 byla v Ostravě vybudována elektrárna a zahájily se 

přípravy na elektrifikaci tramvají. V provozu byly od 1. května 1901. Tímto došlo 

k významnému zkvalitnění osobní přepravy a byl poloţen základ tramvajové sítě 

v Ostravě, který přetrval do dnešních dnů.  

Během I. světové války došlo k útlumu hromadné dopravy. Po jejím skončení 

nastal opět rozvoj. Společnost brněnských místních drah, která započala výstavbu 

hromadné dopravy v Ostravě, po přesunu ředitelství do Ostravy změnila název na 

Společnost moravských místních drah (SMMD), kde 60. procentní podíl získalo město 

Moravská Ostrava. V roce 1930 byla zahájena autobusová doprava.  

Během II. světové války došlo opět k útlumu hromadné dopravy a také ke škodám 

způsobenými bombardováním. K obnovení tramvajové a autobusové dopravy zhruba 

v předválečném rozsahu došlo aţ v roce 1946. Dne 1. 1. 1949 vznikl Dopravní podnik 

města Ostravy, jehoţ základem se stala SMMD. Roku 1952 pak byla zahájena 

trolejbusová doprava. Ta zlepšila obsluhu centra města a také postupně nahradila 

úzkorozchodné tramvaje.  

Od 1. července 1978 bylo zavedeno tzv. mechanické odbavování cestujících. 

Stalo se tak z důvodů zrychlení přepravy a úspory průvodčích. Cestující měli ve 

znehodnocovači označit jízdenky zakoupené v předprodeji. Ovšem platební morálka 

cestujících byla nedostatečná, coţ se významně projevilo na poklesu trţeb. Po roce 

1989 bylo nutné co nejvíce zefektivnit hospodaření dopravního podniku. Dalším 

problémem se ukázal nárůst osobních automobilů a tím úbytek cestujících. Nastala 

modernizace, kdy např. mechanické znehodnocovače byly nahrazeny elektronickými. 

Jízdenky se staly časově omezenými, s moţností přestupu. Na zkvalitnění dopravy se 

významně podílí také zařazení nízkopodlaţních tramvají, trolejbusů a autobusů do 

provozu, a snaha Dopravního podniku vytvořit jednodušší a přehlednější systém 
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s preferencí ekologických druhů dopravy. Je součástí Ostravského dopravního 

integrovaného systému. [2] 

2.4 Služby DPO a.s. 

Mimo hlavní činnost – provozování městské hromadné dopravy – se DPO a.s. 

věnuje i další činnostem. 

 Reklama – společnost ji poskytuje jiţ osmnáctým rokem a nabízí tyto 

druhy: 

o Celovozová reklama na dopravních prostředcích MHD 

o Reklamní letáky ve vozidlech 

o Samolepící fólie 

o Samolepící fólie s částečným vyuţitím zasklené plochy 

(mobilboard) 

o Reklama na zastávkových přístřešcích 

o Reklama na zastávkových označnících 

o Další reklamní nosiče (zábradlí, lávky,…) 

o Reklamní drţadla ve vozidlech 

 Autoškola – DPO a.s. umoţňuje získat řidičské oprávnění k řízení 

motorových vozidel skupiny B, C, D, T a E. Také nabízí kondiční jízdy, 

školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidičů, prodej učebnic, 

videovýuku a výuku teorie. 

 Zájezdová doprava – nabídka příleţitostné přepravy autobusy MHD na 

kulturní, společenské a jiné akce. Vyuţití pro školy, zájmová sdruţení, 

skupiny osob, apod.  

 Dílny v Martinově – nabídka sluţeb: 

o Těţká údrţba tramvajových vozidel 

o Generální opravy a modernizace tramvají 

o Lakování tramvají a autobusů 

o Opravy elektromotorů včetně vinutí 

o Kovoobrábění 

o Renovace a výroba náhradních dílů 

o Zámečnické práce 

o Galvanické zinkování 
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o Stolařské práce 

 Pneuservis – Dílny v Martinově nabízí sluţby pro osobní a dodávková 

vozidla. 

 Opravy a vytyčování podzemních kabelových sítí – DPO a.s. provádí 

lokalizace a opravy závad podzemních kabelových sítí. 

 Zapůjčení pracovní plošiny Rothlehuer. [1] 
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3 Kontrolní činnost v provozu MHD 

3.1 Smluvní přepravní podmínky 

Smluvní přepravní podmínky jsou vypracovány v souladu se zákonem 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 

Sb., a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním 

řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád). 

3.1.1 Všeobecná ustanovení 

Pravidelná přeprava cestujících a zavazadel u Dopravního podniku Ostrava a.s. se 

řídí smluvními přepravními podmínkami. Tyto podmínky platí na území ODIS a mimo 

podmínek pro přepravu stanovují odpovědnost dopravce a práva a povinnosti 

cestujících.  

Na základě uzavřené přepravní smlouvy je cestující povinen dodrţovat podmínky 

Přepravního řádu, Smluvní přepravní podmínky a Tarif pro přepravu cestujících. 

K uzavření přepravní smlouvy dochází, jestliţe cestující vyuţije své právo z jízdního 

dokladu k přepravě tím, ţe nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, 

přístupného jen s platným jízdním dokladem. 

Mezi povinnostmi a pravomocemi řidiče či jiné dopravcem pověřené osoby 

vybavené kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce je dávat cestujícím pokyny 

a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Informace pro cestující o dopravě a jejich změnách jsou zveřejněny ve veřejných 

sdělovacích prostředcích, zastávkových zařízeních a v dopravních prostředcích MHD. 

Komplexní informace o dopravě je moţno získat v hlavní prodejně jízdních dokladů 

DPO a.s. nebo přes infoservis.  

Smluvní přepravní podmínky jsou vydány na základě dohody společníků 

Koordinátora ODIS s.r.o. a dopravců Ostravského dopravního integrovaného systému 

(ODIS). 

Koordinátor ODIS, s.r.o. je společnost, jejímiţ hlavními úkoly je správa IDS 

ODIS, coţ zahrnuje evidenci a rozdělení trţeb mezi dopravce, koordinace výkonů, 
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příprava podkladů pro zajištění dopravní obsluţnosti, atd., a dále rozvoj dopravní 

integrace. Tam patří zapojení dalších měst, obcí, případně dopravců do IDS ODIS. [3] 

3.1.2 Přepravní kontrola 

1) „Pověřená osoba dopravce se při kontrole prokazuje odznakem nebo průkazem 

dopravce. Řidič dopravního prostředku je oprávněn provádět kontrolu jízdních 

dokladů, ale pouze v případě, ţe nebude narušena plynulost dopravy. 

2) Pověřená osoba dopravce je oprávněna rozhodnout o způsobu kontroly tarifní 

kázně, např. usměrněním výstupu z dopravního prostředku určenými dveřmi. 

3) Pověřená osoba je oprávněna uloţit cestujícímu, který se neprokázal platným 

jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přiráţky k jízdnému nebo vyţadovat od 

cestujícího prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného 

a přiráţky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. Osobními údaji jsou 

jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresa trvalého místa 

pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním 

úřadem. 

4) Výše přiráţky za jízdu bez platného jízdního dokladu: 

a) Cestující, který se neprokáţe na výzvu pověřené osoby dopravce 

platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné, přiráţku 1 000 Kč 

a ostatní náklady (např. soudní a správní poplatky, poštovné apod.) nebo 

prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání 

„Dohody s cestujícím“ a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání 

jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. V případě, ţe cestující zaplatí 

jízdné a přiráţku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode 

dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, sniţuje se přiráţka na 

400 Kč, 

b) Nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, 

případně psa, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přiráţku 100 Kč, 

c) Pokud cestující, nejpozději však třetí pracovní den po zjištění jízdy bez 

platného jízdního dokladu, předloţí dodatečně, spolu s osobním 

dokladem vydaným příslušným správním úřadem, platnou nepřenosnou 

časovou jízdenku, stálou jízdenku, průkaz opravňující k bezplatné 

přepravě nebo dlouhodobou jízdenku pro psa, sniţuje se přiráţka na 

30 Kč. Sníţená přiráţka musí být zaplacena současně s dodatečným 
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předloţením platného jízdního dokladu. Z dodatečně předloţeného 

jízdního dokladu musí být zřejmé, ţe byl platný v době kontroly. 

5) Prokáţe-li se cestující při kontrole jízdním dokladem pozměněným, 

upravovaným nebo neoprávněně vyrobeným, je odpovídajícím jízdným částka 

náleţející k tomuto dokladu. 

6) Dodatečné předloţení platné nepřenosné časové jízdenky, stálé jízdenky, 

průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě nebo dlouhodobé jízdenky pro psa 

nelze uplatnit v případě, kdy částka dle bodu 4 písm. a) byla jiţ uhrazena. 

7) Pokud cestující, v rozporu se zákonem, odmítne zaplatit jízdné a přiráţku 

k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji uvedenými v osobním dokladu 

cestujícího vydaného příslušným správním úřadem, je povinen na výzvu 

pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění 

totoţnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do 

příchodu osoby oprávněné zjistit totoţnost cestujícího. 

8) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou 

osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

9) Osobní údaje cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním 

dokladem podle Tarifu pro přepravu cestujících a neuhradili přiráţku v hotovosti 

na místě kontroly, budou vedeny v automatizovaném systému dopravce podle 

ustanovení § 5, odst. 2, písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, v těchto lhůtách:  

a) Pohledávky, které byly ukončeny nebo uhrazeny v plné výši před 

podáním ţaloby – po dobu 5 let od data provedení úhrady nebo ukončení 

vymáhání, 

b) Pohledávky, které byly uhrazeny na základě na základě soudního 

rozhodnutí – po dobu 5 let od data provedení úhrady, 

c) Pohledávky, u kterých bylo ukončeno vymáhání na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu – po dobu 10 let od data nabytí právní 

moci soudního rozhodnutí. 

10) Dopravce zpracovává u cestujících osobní údaje v rozsahu uvedeném na 

„Dohodě s cestujícím“. Po úplné úhradě pohledávky bude z automatizovaného 

systému dopravce vyřazen údaj o datu narození nebo rodném čísle, který bude 

dále zpracováván pouze v „Dohodě s cestujícím“. Údaje mohou být 
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zpřístupněny jiným subjektům stanoveným zvláštním zákonem nebo za účelem 

plnění povinností stanovených zvláštními zákony. 

11) Subjekt údajů je oprávněn jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za 

přiměřenou náhradu, formou písemné ţádosti poţadovat informaci o osobních 

údajích o něm zpracovávaných.“ viz [3] 

Během sledovaného období došlo k mírným změnám v přepravních podmínkách 

DPO a.s. Nejdůleţitější z nich se týkají přiráţky za jízdu bez platného jízdního dokladu. 

Do 5. 12. 2003 platilo v případě, kdy cestující zaplatil jízdné, přiráţku a ostatní náklady 

do 60 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, sníţila se 

přiráţka na 700 Kč. Od 1. 4. 2008 se zvýšila sníţená přiráţka pro cestující bez platného 

jízdního dokladu na 500 Kč, při zaplacení do 7 kalendářních dnů.  

3.2 Revizoři 

Tabulka 1: Kontrolní činnost v provozu MHD 

 
2003 2004 2005 2006 2007 

Průměrný počet kmenových 

revizorů 
49,42 50,75 52,58 53,33 61,66 

Průměrný počet externích 

revizorů 
9,66 7,58 4,33 0 0 

Počet zkontrolovaných 

vozidel (ks) 
262 186 277 896 274 630 284 407 330 308 

Průměrné % cestujících bez 

platné jízdenky zjištěné při 

kontrolních akcích 

3,32 3,65 3,69 3,56 3,51 

Počet inkasovaných přiráţek 

ve vozech 
6324 5444 5374 5772 6786 

Počet sepsaných dohod 
71 723 79 257 76 062 79 825 92 513 

[4] 

Z tabulky je patrné zrušení externích revizorů. Jejich činnost byla ukončena 

v březnu 2006. Postupně byli nahrazeni novými kmenovými revizory.  
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Údaje o kontrolních akcích a počtu revizorů při nich patří mezi strategické 

informace Podniku. Jejich zveřejnění by mohlo vést ke zneuţití, jako například 

vytipování systému obvyklých kontrolních akcí a zvyšování počtu černých pasaţérů. 

Z tohoto důvodů je oddělení Přepravní kontroly nemohlo poskytnout.   

Obrázek 1: Průkaz přepravní kontroly 

 

Obrázek 2: Odznak přepravní kontroly 

 

[1] 
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Pracovníci přepravní kontroly, tedy revizoři, sídlí v budově odboru Řízení příjmů. 

Zde také začíná jejich pracovní den. Nejprve se seznámí s provozní situací 

předepsaného kontrolovaného úseku. Řídí se přitom sluţebními směrnicemi, příkazy 

a sděleními. Poté zkompletují vybavení na směnu a ústroj. Následuje přepravní kontrola 

ve vozidlech MHD. 

Revizoři musí zapsat předepsaná data z přepravní kontroly z přepravní kontroly 

do počítačové databáze a dále odevzdat dokumentaci do schrány. Následující den po 

přepravní kontrole jsou záznamy abecedně seřazeny a veškeré údaje zaneseny do 

evidence. 

Obrázek 3: Vzor jízdenek 

 

[5]  
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4 Vývoj pohledávek za cestujícími bez platné jízdenky 

4.1 Zákaznické centrum 

Dopravní podnik Ostrava a.s. věnuje činnosti přepravní kontroly trvalou 

pozornost. Probíhá-li ve vozidle přepravní kontrola, je cestující povinen prokázat se 

prokázané osobě dopravce (ve stejnokroji nebo opatřené odznakem nebo průkazem) 

platným jízdním dokladem. Pokud tak cestující neučiní, je povinen zaplatit jízdné, 

přiráţku a ostatní náklady nebo prokázat své osobní údaje pro sepsání „Dohody 

s cestujícím“. Tento cestující pak má povinnost pohledávku zaplatit.  

Původní odbor přepravní kontroly byl rozdělen v souvislosti s novou organizační 

strukturou společnosti na 2 samostatné části, a to oddělení Přepravní kontrola a oddělení 

Řízení pohledávek. Obě oddělení spolu úzce spolupracují. Hlavní činností oddělení 

Přepravní kontrola je zabezpečovat kontroly a zjišťovat cestující, kteří se přepravují ve 

vozidlech MHD bez platného jízdního dokladu. Oddělení Řízení příjmů následně 

pracuje s pořízenými údaji dluţníků a zajišťuje maximální míru vymahatelnosti 

pohledávek, které vznikají v souvislosti s jízdou bez platných jízdních dokladů. 

Obrázek 4: Zákaznické centrum, oddělení Řízení pohledávek 
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Protoţe se zvyšuje počet dluţníků, u kterých je zapotřebí osobní projednání, 

stejně tak těch, kteří mají zájem své závazky řešit, zejména jde o úhradu pohledávky 

a potřebují poradit, bylo od 1. 1. 2005 na oddělení Řízení pohledávek zřízeno tzv. 

zákaznické centrum. Platba je moţná v hotovosti nebo platební kartou. Dále je moţno 

v zákaznickém centru zjistit stav vymáhané pohledávky, vyčíslení výše pohledávky, 

případně sjednání způsobu úhrady, nebo vydání potvrzení o bezdluţnosti. Sídlo budovy 

zákaznického centra je na ul. 28. října 1610/95. 

Obrázek 5: Pokladna oddělení Řízení pohledávek 

[6] 

4.2 Vývoj pohledávek 

21. den po zjištění jsou zasílány výzvy k zaplacení – tzv. upomínky. Ve lhůtě je 

zohledněna prodleva při úhradě 15. den a rezerva pro připsání úhrady a zpracování 

platby. Splatnost pohledávky po zaslání upomínky je dalších 15. dnů (počítá se od data 

tisku upomínky, která je tentýţ den odeslána poštou). Pokud opět není pohledávka 

uhrazena, následuje vymáhání prostřednictvím inkasních společností. V případě 

úspěšného vymoţení je pohledávka ve stavu „zaplaceno“. V případě, ţe vymoţena 

nebyla, je „volná“ k dalšímu vymáhání. Následuje soudní vymáhání prostřednictvím 

dopravního podniku nebo za pomoci advokátní kanceláře. Vlastníkem pohledávky je 

nadále Dopravní podnik Ostrava a.s. Pokud po rozhodnutí soudu a zaslání výzvy 

k zaplacení nejsou tyto pohledávky zaplaceny, předají se k vymáhání exekutorským 

úřadům a advokátním kancelářím. Zbývající pohledávky jsou postoupeny (odprodány) 
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vybraným společnostem, přičemţ tyto je dále vymáhají soudní cestou. Postoupení 

pohledávek vybranému uchazeči se děje na základě výsledků elektronické aukce. Poté 

se obvykle tyto částky navýší aţ na několik tisíc korun. Dlouhodobá důsledná práce jak 

v oblasti přepravní kontroly, tak při následném vymáhání a správě pohledávek, se 

odráţí v dosaţených pozitivních výsledcích především v oblasti trţeb z jízdného 

v městské hromadné dopravě, coţ přímo souvisí s platební kázní cestujících.  

Pokud cestující tvrdí, ţe necestoval MHD, a přesto mu přišla upomínka za jízdu 

bez platného jízdního dokladu, sepíše v zákaznickém centru čestné prohlášení. Pak 

následuje šetření, zda je záznam z dokladu pořízen za pomocí Městské policie, Policie 

ČR nebo jiným způsobem. U případu se prověřuje podobnost podpisů s dokladem 

totoţnosti nebo jinými sepsanými záznamy (např. zaplacenými v minulosti, z dokladu 

totoţnosti, apod.). V případě, ţe určitá podobnost podpisu je a cestující přesto tvrdí, ţe 

nejel, hledají se důkazy. Těmi mohou být zakoupený jízdní doklad pro inkriminované 

období, docházkový lístek z práce, atd. Pokud by důkazy dokazovaly prokazatelné 

zneuţití údajů, je vymáhání ukončeno. Pokud důkazy nejsou, je toto řešeno soudní 

cestou s tím, ţe se nechá zpracovat grafologický posudek podpisu uvedeného na 

záznamu.  

4.3 Pokyny pro evidenci a účtování pohledávek v souvislosti s jízdami 

bez jízdenky 

Touto normou je stanoven postup vedení evidence a účtování související se 

zjištěním cestujících bez platného jízdního dokladu. 

1. „Cestující bez platného jízdního dokladu je podle "Smluvních přepravních 

podmínek Dopravního podniku Ostrava a.s." a obecně platných právních předpisů 

(občanský zákoník) povinen uhradit:  

- jízdné  

- přiráţku  

- úrok z prodlení  

- náhrady nákladů soudních řízení  

2. Pokud cestující uhradí jízdné a přiráţku v hotovosti namístě, nedochází ke vzniku 

pohledávky, kterou by bylo nutné evidovat v informačním systému na oddělení 

Řízení pohledávek (dále jen SYSTÉM POHLEDÁVKY).  
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3. Pokud cestující jízdné a přiráţku neuhradí v hotovosti namístě, zaeviduje pracovník 

oddělení Přepravní kontrola vznik pohledávky do SYSTÉMU POHLEDÁVKY 

(jízdné, přiráţka). Pracovník oddělení Přepravní kontrola je povinen zaevidovat 

všechny vzniklé pohledávky nejpozději následující den po datu vzniku pohledávky. 

Pokud pracovník oddělení Přepravní kontrola z důvodu nemoci nebo z jiných 

závaţných důvodů vznik pohledávky v této lhůtě nezaeviduje, je povinen tak učinit 

neprodleně, jakmile tyto důvody pominou.  

4. Jízdné i přiráţka jsou evidovány v nominální hodnotě Jízdné ve výši ceny 

krátkodobé patnáctiminutové jízdenky nebo jízdné v částce, které náleţí 

pozměněnému, upravovanému nebo neoprávněně vyrobenému jízdnímu dokladu, 

a přiráţka 1000 Kč).  

Pohledávky zaevidované v SYSTÉMU POHLEDÁVKY je moţné editovat 

z důvodů daných "Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku Ostrava 

a.s." nebo z jiných důvodů (např. z důvodu sníţení výše přiráţky při úhradě do 7 dnů 

nebo prokáţe-li cestující, ţe je vlastníkem dlouhodobé časové jízdenky, kterou v době 

kontroly nemohl předloţit atd.). 

Odpis pohledávek, úhrady odepsaných pohledávek 

Odpis pohledávek schvaluje ekonomický náměstek.  

Postoupení pohledávek, úhrady postoupených pohledávek 

Postoupeny (prodány) mohou být pouze ty pohledávky, které jiţ byly odepsány, 

Určení kompetencí pro rozhodování v souvislosti se správou pohledávek za 

cestujícími bez platné jízdenky 

Vymáhání pohledávek prostřednictvím jiného právního subjektu – o předání 

pohledávek k vymáhání (komu, které pohledávky a kdy) rozhoduje vedoucí oddělení 

Řízení pohledávek (zvaţuje dobytnost, odpovídá za ekonomiku vymáhání pohledávek). 

Výběr společností probíhá v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Zahájení soudního vymáhání, povolení úhrady pohledávky ve splátkách, upuštění 

od vymáhání pohledávky – po zváţení dobytnosti rozhoduje vyřizující zaměstnanec. 
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Postoupení pohledávky (prodej) – rozhoduje ekonomický náměstek na základě 

návrhu vedoucího oddělení Řízení příjmů, podklady předkládá vedoucí oddělení Řízení 

pohledávek. 

Upuštění od vymáhání pohledávky včetně příslušenství – EN, VO Řízení příjmů, 

vedoucí oddělení Řízení pohledávek. Podkladem je ţádost dluţníka a posouzení 

pracovníka odboru Řízení příjmů. Podklady zůstávají zaloţeny na oddělení.“ viz [7] 

4.4 Ekonomický aspekt 

Cestující bez platného jízdního dokladu způsobují Dopravního podniku Ostrava 

a.s. značné ztráty, které dosahují desítek miliónů korun ročně. Proto je základním 

a rozhodujícím úkolem přepravní kontroly trvale usilovat o minimalizaci těchto ztrát. 

Vymahatelnost tarifních přiráţek ovlivňují omezené moţnosti zajištění osobních údajů 

cestujících bez platného jízdního dokladu. Tento problém se týká hlavně mladistvých, 

bezdomovců, nepřizpůsobivých obyvatel a cizinců. Výsledky dlouhodobé důsledné 

činnosti, jak v oblasti přepravní kontroly, tak při následném vymáhání a správě 

pohledávek, se odráţí v dosaţených pozitivních výsledcích. Stejně tak je důleţitá 

cílevědomá odborná a psychologická příprava revizorů k výkonu sluţby. K nárůstu 

trţeb patřilo především rozšíření spolupráce s externími inkasními agenturami. Rovněţ 

důsledná práce při interním vymáhání pohledávek, včetně uzavírání splátkových 

kalendářů. Příjmy tak zcela pokrývají náklady na provoz odboru přepravní kontroly. 

Tabulka 2: Výnosy přepravní kontroly 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Výnosy přepravní kontroly 

a řízení pohledávek (v tis. Kč) 
18 591 21 074 28 856 25 624 38 968 

[4] 

  



24 
 

5 Vývoj nezaměstnanosti ve Statutárním městě Ostrava 

5.1 Nezaměstnanost v letech 2003 - 2007 

Ostrava, třetí nejlidnatější město ČR, je krajským městem Moravskoslezského 

kraje. Útlumem těţkého průmyslu dochází v Ostravském regionu dlouhodobě k vysoké 

strukturální nezaměstnanosti. Nejvýraznější nezaměstnanost byla mezi léty 1997 aţ 

1999. Přestoţe stále doznívá vliv restrukturalizace, situace zaměstnanosti se 

v posledních letech zlepšuje. Tomu napomáhá příznivý hospodářský vývoj ČR a také 

investiční rozvoj průmyslových zón a zahraniční investoři, např. Hyunday Motor 

Manufacturing Czech s.r.o.  

Mezi dlouhodobě nezaměstnanými se nejčastěji objevují lidé bez vzdělání, 

s neúplným či základním vzděláním, také lidé nad 50 let a v neposlední řadě zdravotně 

postiţení. Často dochází ke kombinaci těchto vlivů. Zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů udává zaměstnavatelům s více neţ 25 

zaměstnanci povinnost zaměstnat alespoň 4% osob se zdravotním postiţením. Pokud 

toto neplní, musí odebírat výrobky a sluţby od podniků zaměstnávající více neţ 50% 

OZP, těmto firmám zadávat výrobní program, či nahradit zákonnou povinnost 

finančním odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství za kaţdou OZP, o kterou nesplní povinný podíl. Nebo 

vzájemnou kombinací těchto moţností. Úřad Práce Ostrava poskytuje finanční 

příspěvek na podporu zaměstnávání OZP podnikům zaměstnávajících více neţ 50% 

OZP. 

Od 1. 1. 2007 má účinnost vyhláška č. 513/2006 Sb., vymezující nové hranice 

okresů. K okresu Ostrava se připojilo 12 obcí z okresů Frýdek - Místek, Nový Jičín 

a Opava. Těmito obcemi jsou Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov, 

Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota 

a Velká Polom. Tím došlo ke zvýšení obyvatelstva a také k nárůstu uchazečů 

o zaměstnání.  

Negativní vývoj ostravského trhu práce se pomalu začal zastavovat v roce 2003. 

V roce 2004 se evidovaná nezaměstnanost vyvíjela mnohem příznivěji neţ 

v předchozím období. V následujících letech tento pozitivní trend pokračoval. V roce 

2007 byla situace celkově nejpříznivější od roku 1992. Hlavním důvodem tohoto 



25 
 

nárůstu bylo přiřazení 12. obcí z okolních okresů. Touto změnou v územní příslušnosti 

došlo ke zvýšení u všech základních ukazatelů, které Úřad práce sleduje. Míra 

registrované nezaměstnanosti v okrese Ostrava meziročně klesala (prosincové hodnoty: 

2003 – 18,4%, 2004 – 16,6%, 2005 – 14,8%, 2006 – 13,3%, 2007 – 9,4%). Hodnota 

tohoto ukazatele však neustále převyšuje celorepublikový průměr. V celkovém počtu 

evidovaných uchazečů o zaměstnání byla do dubna 2005 nejvyšší míra registrované 

nezaměstnanosti ze všech okresů ČR. Od května 2005 zaujímá Ostrava druhé místo za 

okresem Karviná. Je zřejmé, ţe přetrvávající růst výkonnosti národního hospodářství 

ovlivňuje ekonomickou situaci podniků v MSK stále menší mírou neţ v jiných částech 

ČR.  

Kaţdoročně dochází k lednovému „skokovému“ zvýšení nezaměstnanost. 

V dalších měsících se situace zlepšuje. Ovšem v únoru 2004 bylo dosaţeno historického 

maxima 30 396 nezaměstnaných osob. V dubnu a květnu ve větší míře vznikají sezónní 

pracovní příleţitosti.  Ukončením školního roku opět dochází k nárůstu uchazečů 

o zaměstnání, především kvůli absolventům škol. Tento trend se však v průběhu let 

stává méně intenzívní. V září a listopadu pak dochází k mírnému poklesu uchazečů 

a s příchodem zimy opět roste. Pozitivně působily i příznivé klimatické podmínky 

(mírná zima 2006/2007). [8] 

Do 30. 6. 2004 byla při stanovení ukazatele míry nezaměstnanosti pouţívána 

následující konstrukce. Čitatel - celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na 

úřadu práce. Jmenovatel - „ zaměstnaní z výběrového šetření pracovních sil“ (dále 

VŠPS) plus celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce. 

Vypočtený podíl se násobil stem. Z důvodu přiblíţení se metodice Evropské unie se 

s účinností od 1. 7. 2004 pouţívá inovovaný vzorec. Čitatel - dosaţitelní uchazeči o 

zaměstnání evidovaní na ÚP, jmenovatel - „zaměstnaní z VŠPS“ + počet pracujících 

cizinců + počet cizinců s ŢO + dosaţitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP. 

Násobeno stem. [9] 

5.2 Tok nezaměstnanosti 

Okres Ostrava se vyznačuje jedním z nevyšších toků evidované nezaměstnanosti. 

Ve sledovaném období se v největším mnoţství zaevidovali bývalí zaměstnanci ISPAT 

Nová huť/ Mittal Steel Ostrava, a.s., Hruška, spol. s.r.o., OKD, a.s., Kaufland Česká 
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republika v.o.s., České dráhy, a.s., personální agentury Grafton Recruitment s.r.o. 

a zaměstnanci škol.  

5.3 Délka evidované nezaměstnanosti 

Délka evidované nezaměstnanosti se od roku 1998 stále prohlubuje. Je výrazným 

negativním rysem. Průměrná doba evidence uchazečů o zaměstnání sice klesá, ovšem 

jen slabě. Více neţ polovina všech nezaměstnaných v okrese Ostrava je bez práce déle 

neţ 1 rok. Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost můţe způsobit změny ve vnímání 

morálních hodnot a být příčinou asociálního chování. 

Kategorie dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných: 

- Uchazeči se ZP 

- Fyzické osoby starší 50 let 

- Lidé bez vzdělání 

- Fyzické osoby pečující o malé dítě či o dlouhodobé zdravotně postiţeného 

člena rodiny 

- Fyzické osoby společensky nepřizpůsobivé 

Úřad práce nesleduje přímo nezaměstnanost, ale uchazeče o zaměstnání., tzn. 

evidované nezaměstnané. V následujících tabulkách jsou uvedeni uchazeči 

o zaměstnání vţdy k poslednímu dni měsíce ve sledovaném období 2003 – 2007. 

Grafické znázornění pak přehledně ukazuje sestupný vývoj uchazečů o zaměstnání 

v Ostravě. [8] 
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Tabulka 3: Ostrava - Uchazeči o zaměstnání 2003 

DATUM UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

31. 1. 2003 28 544 

28. 2. 2003 28 616 

31. 3. 2003 28 664 

30. 4. 2003 28 341 

31. 5. 2003 28 012 

30. 6. 2003 28 362 

31. 7. 2003 29 185 

31. 8. 2003 29 419 

30. 9. 2003 29 613 

31. 10. 2003 29 200 

30. 11. 2003 29 051 

31. 12. 2003 29 470 

 

Tabulka 4: Ostrava - Uchazeči o zaměstnání 2004 

DATUM UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

31. 1. 2004 30 335 

29. 2. 2004 30 396 

31. 3. 2004 30 333 

30. 4. 2004 29 635 

31. 5. 2004 28 970 

30. 6. 2004 28 771 

31. 7. 2004 29 208 

31. 8. 2004 29 362 

30. 9. 2004 29 039 

31. 10. 2004 28 547 

30. 11. 2004 28 398 

31. 12. 2004 28 892 
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Tabulka 5: Ostrava - Uchazeči o zaměstnání 2005 

DATUM UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

31. 1. 2005 29 339 

28. 2. 2005 29 009 

31. 3. 2005 28 527 

30. 4. 2005 27 744 

31. 5. 2005 27 018 

30. 6. 2005 26 629 

31. 7. 2005 26 651 

31. 8. 2005 26 759 

30. 9. 2005 26 514 

31. 10. 2005 26 012 

30. 11. 2005 25 832 

31. 12. 2005 25 901 

 

Tabulka 6: Ostrava - Uchazeči o zaměstnání 2006 

DATUM UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

31. 1. 2006 26 566 

28. 2. 2006 26 375 

31. 3. 2006 26 096 

30. 4. 2006 25 587 

31. 5. 2006 24 997 

30. 6. 2006 24 567 

31. 7. 2006 24 677 

31. 8. 2006 24 651 

30. 9. 2006 24 274 

31. 10. 2006 23 557 

30. 11. 2006 22 842 

31. 12. 2006 22 750 
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Tabulka 7: Ostrava - Uchazeči o zaměstnání 2007 

DATUM UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ 

31. 1. 2007 24 213 

28. 2. 2007 23 802 

31. 3. 2007 23 200 

30. 4. 2007 22 283 

31. 5. 2007 21 344 

30. 6. 2007 20 775 

31. 7. 2007 20 715 

31. 8. 2007 20 193 

30. 9. 2007 19 678 

31. 10. 2007 18 744 

30. 11. 2007 18 028 

31. 12. 2007 17 853 

 

 

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání v průběhu let 2003 až 2007 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1
.1

.2
0

0
3

1
.5

.2
0

0
3

1
.9

.2
0

0
3

1
.1

.2
0

0
4

1
.5

.2
0

0
4

1
.9

.2
0

0
4

1
.1

.2
0

0
5

1
.5

.2
0

0
5

1
.9

.2
0

0
5

1
.1

.2
0

0
6

1
.5

.2
0

0
6

1
.9

.2
0

0
6

1
.1

.2
0

0
7

1
.5

.2
0

0
7

1
.9

.2
0

0
7

1
.1

.2
0

0
8

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

UCHAZEČI O 

ZAMĚSTNÁNÍ



30 
 

Graf 2: Uchazeči o zaměstnání 2003-2007- srovnání 

 

[10] 

Poznámka: Původní název kapitoly zněl Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých 

obvodech Statutárního města Ostravy. Vzhledem k nedostatku údajů z obvodů 

a sloţitost statistické práce s nimi, byl název kapitoly změněn na Vývoj 

nezaměstnanosti ve Statutárním městě Ostrava.  
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6 Analýza vzniku pohledávek za cestujícími bez platné 

jízdenky na procentu nezaměstnanosti 

„Vlastnosti koeficientu korelace: 

1. |rxz| ≤ 1 

2. Čím je |rxy| větší, tím vyšší je stupeň lineární závislosti mezi znaky. 

3. Znaménko signalizuje, zda jde o přímou nebo nepřímou závislost. 

4. Pro rxy = 0 jsou znaky nekorelovány.  

5. Pro |rxz| = 1 jsou znaky x, y lineárně závislé, to znamená, ţe všechny 

body (xi, yi) leţí na jedné přímce.“ viz [11] 

Pro výpočet si nejprve stanovím hypotézy: H0: mezi znaky je lineární závislost 

a H1: mezi znaky není lineární závislost. Poté vytvořím pomocnou tabulku, ve které 

určím potřebné proměnné. Pro potřeby výpočtu zvolím xi, jako uchazeče o zaměstnání 

a yi jako počet černých pasaţérů. 

Tabulka 8: Určení proměnných pro výpočet koeficientu korelace 

ROK xi yi xi
2
 yi

2
 xiyi 

1/2003 28 423 39 584 807 866 929 1 566 893 056 1 125 096 032 

2/2003 29 323 32 077 859 838 329 1 028 933 929 940 593 871 

1/2004 29 740 39 576 884 467 600 1 566 259 776 1 176 990 240 

2/2004 28 908 37 215 835 672 464 1 384 956 225 1 075 811 220 

1/2005 28 044 41 834 786 465 936 1 750 083 556 1 173 192 696 

2/2005 26 278 33 686 690 533 284 1 134 746 596 885 200 708 

1/2006 25 698 40 322 660 387 204 1 625 863 684 1 036 194 756 

2/2006 23 792 39 256 566 059 264 1 541 033 536 933 978 752 

1/2007 22 603 50 771 510 895 609 2 577 694 441 1 147 576 913 

2/2007 19 202 40 487 368 716 804 1 639 197 169 777 431 374 

∑ 262 011 394 808 6 970 903 423 15 815 661 968 10 272 066 562 

N=10 S10 S01 S20 S02 S11 

 

V tabulce jsou uvedeny pololetní součty hodnot uchazečů o zaměstnání a počty 

černých pasaţérů v pětileté časové řadě. Např. označení 1/2003 znamená první polovinu 

roku 2003, 2/2003 – druhá polovina roku 2003, atd. Měsíční počty černých pasaţérů po 
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jednotlivých linkách jsem získala v oddělení Řízení pohledávek a jsou uvedeny 

v přílohách. 

Po získání pomocných proměnných přistoupím k vlastnímu výpočtu: 

 

Výpočtem vyšel koeficient korelace přibliţně - 0,47, coţ znamená, ţe mezi 

počtem černých pasaţérů a uchazečů o zaměstnání, ve sledovaném období 2003 – 2007, 

existuje jen mírná lineární závislost. Znaménko mínus značí nepřímou závislost.  

Vztah mezi znaky x a y graficky vyjadřují empirické přímky regrese. Následující 

empirické charakteristiky určují rovnice těchto empirických přímek. 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnice přímek regrese: 

 

 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

 

Přímka regrese znaku y 

 

 

Přímka regrese znaku x 

Obě přímky procházejí jedním bodem. Tento bod se nazývá centrální bod . 

Úhel, který svírají – φ – graficky znázorňuje vztah mezi znaky x a y. Čím více se 

absolutní hodnota koeficientu korelace blíţí 1, tím více se úhel φ blíţi k 0°. Analogicky 

u hodnot korelace blíţících se 0, je úhel φ bliţší k 90°.  

Graf 3: Korelační nůžky 
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Pro určení rxy je pouţit náhodný výběr. Je tak získána hodnota r statistiky R, která 

je zároveň odhadem koeficientu korelace základního souboru ρ. Následujícím testem 

bude posouzena statistická významnost této hodnoty. 

H0: ρ = 0 (mezi znaky není lineární závislost) 

H1: ρ ≠ 0 (mezi znaky je lineární závislost) 

Testovací kritérium:  

 

rozsah výběru – n  

rozdělení – t(n-2) 

Pro | T | > tp (n - 2), hypotézu H0 zamítneme.  

Řešení: 

1. H0: ρ = 0 

2. H1: ρ ≠ 0 

3. p = 0,05 

4. Kritická hodnota tp (n - 2) = t0,05 (8) = 2,306, (podle Studentova 

rozloţení) 

5. Hodnota testovacího kritéria T: 

  

 

 

6. Rozhodnutí: |- 1,678| < 2,306 => přijmeme hypotézu H0. 
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7. Závěr: Mezi znaky x a y není na hladině významnosti 5% lineární 

závislost.  

U souborů malého rozsahu má koeficient korelace poměrně malou vypovídající 

schopnost. Je vhodné jej určovat na vzorcích s rozsahem n ≥ 50. 

Vysvětlivky   

 - empirický koeficient korelace 

 - střední hodnota znaku x 

 - střední hodnota znaku y 

 - empirické rozptyly 

 - empirická kovariance 

ρ - korelační koeficient 

R -  koeficient korelace 

n -  rozsah souboru 

φ - úhel korelačních nůţek [11]; [12] 
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7 Výsledky analýzy 

Z výsledků statistiky vyplývá, ţe počet černých pasaţérů je jen slabě ovlivněn 

nezaměstnaností. Ovšem při analyzování těchto proměnných nebyly vzaty v úvahu další 

důleţité skutečnosti, které situaci ovlivňují. Některé okolnosti nebylo moţno sledovat. 

Například jakým způsobem ovlivňují jízdu MHD povětrnostní podmínky. Je totiţ velice 

pravděpodobné, ţe za špatného počasí je více vyuţívána hromadná doprava a tím se 

nejspíše zvyšuje i počet černých pasaţérů. Nebo naopak významným faktorem můţe 

být i nepohodlnost cestování v hromadných dopravních prostředcích během dnů 

s vysokými teplotami a tudíţ sníţení počtu pasaţérů. Jiné okolnosti by se daly sledovat 

pouze obtíţně. Týká se to např. ovlivňování jízdy bez jízdenky podle ročního období. 

Z grafického znázornění počtů černých pasaţérů ve sledovaném období, se dají vyvodit 

stoupající a klesající tendence stavu. Únorový pokles můţe být způsoben nejniţším 

počtem dnů v roce. V letních měsících dochází k úbytku černých pasaţérů. Nelze 

dostatečně jednoznačně určit, zda je toto ovlivněno sníţeným počtem revizorů nebo 

menším počtem obyvatelstva ve městě v důsledku doby prázdnin a dovolených.   

 

Graf 4: Počet nezaměstnaných a počet černých pasažérů 
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8 Závěr  

Česká republika zaţívá období příznivého ekonomického vývoje. Dokonce 

v posledních letech roste česká ekonomika podstatně rychleji oproti průměru ekonomik 

Evropské unie. Takové to nízkoinflační prostředí se daří udrţet zejména díky 

důvěryhodné měnové politice ČNB. Také oblast trhu práce má pozitivní trend. 

Zaměstnanost se, podle výběrového šetření pracovních sil, od 4. čtvrtletí 2004 

meziročně zvyšuje. Produktivita práce je hlavně podmíněna zlepšením 

konkurenceschopností českých ekonomických subjektů. Za zmínku stojí i vzrůst podílu 

zaměstnaných cizinců, studentů a důchodců. 

Fenomén černých pasaţérů ovšem nabourává pozitivní vývoj. Černým pasaţérem 

je obecně někdo, kdo spotřebovává nějaký statek, aniţ by za něj platil. Jejich existence 

souvisí s pozitivními externalitami, tzn. moţností podílet se na spotřebě statků, které 

plynou z akcí někoho jiného. Nejenţe takto vznikají ztráty samotnou spotřebou bez 

placení, ale další finanční prostředky plynou na zabránění či zmírnění tohoto jevu. 

Původní myšlenka tématu vlivu zaměstnanosti na počtu černých pasaţérů byla, ţe 

Ostrava je městem s dlouhodobým zatíţením nezaměstnaností. Ta úzce souvisí 

s platební schopností obyvatelstva. A protoţe je zde také vysoká míra cestujících 

městskou hromadnou dopravou bez platné jízdenky, práce měla určit, zda tyto dva 

negativní jevy jsou vzájemně ovlivněny. 

Ačkoliv analýza naznačuje, ţe černí pasaţéři a nezaměstnaní téměř nemají 

souvislost, oba tyto problémy existují a je potřeba je řešit. Problematiku 

nezaměstnanosti se snaţí zlepšit Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednotlivé úřady 

práce.  Nabízí například Cílené programy zaměstnanosti, Podporu zaměstnanosti 

a důleţitou sloţku tvoří i Evropský sociální fond. Tyto programy jsou často zaměřeny 

na dalším vzdělání a rekvalifikaci, čímţ jsou rozšířeny profesní moţnosti zúčastněných. 

Černí pasaţéři v MHD sice nedosahují hodnot uchazečů o zaměstnání, přesto jsou 

velmi významným problémem. Řešení situace není snadné. Zvýšení počtu kontrol ve 

vozidlech můţe odhalit více cestujících bez jízdenky, a také odradit některé z nich takto 

cestovat, právě z důvodu vyššího rizika odhalení. Tímto by však současně rostly 

Dopravnímu podniku náklady z provozu přepravní kontroly. Další moţné řešení je 

zvýšit sazbu pokuty. Ovšem i její dřívější relativně nízká hodnota působila v minulosti 
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některým pasaţérům potíţe, a proto po nesplacení ve stanovené době pak jejich hodnota 

narůstala o další náklady a soudní výlohy.  

Moţným řešením se jeví zvýšit pravomoci pracovníků přepravní kontroly. Dalo 

by se tak zabránit útěkům černých pasaţérů z vozidla nebo odmítnutí ukázat osobní 

doklady. Přestoţe cestující má povinnost předloţit jízdní doklad na vyţádání 

pověřeného pracovníka přepravní kontroly a po dobu řešení případné „černé jízdy“ 

setrvat ve vozidle, nemá tento pracovník pravomoc takového to cestujícího donutit, aby 

tak konal. Nemalým problémem je také napadání revizorů. A přítomnost Městské 

policie u kaţdé kontroly není moţná, neboť není k dispozici takové mnoţství, aby to 

pokrylo veškeré kontrolní akce. 

Občas se stávají černými pasaţéry cestující, kteří jeli bez jízdenky, protoţe si ji 

neměli kde opatřit. Automaty na výdej jízdenek bývají i přes kontroly často mimo 

provoz. Mimo prodejen DPO a.s. se dále dá opatřit jízdenka také v prodejnách 

opatřených symbolem jízdenky. Pokud není ţádný z těchto způsobů nákupu jízdního 

dokladu k dispozici, zbývá moţnost doplňkového prodeje u řidiče. Taková to jízdenka 

je ovšem s přiráţkou, a to můţe cestujícího od nákupu odradit. Zvýšení prodejních míst 

či zavedení tzv. SMS jízdenek můţe napomoci sníţit tento problém.  

Hlavní snahou DPO by měl být apel na morálku cestujících, aby nejezdili bez 

platného jízdního dokladu. Tito cestující tím vlastně okrádají i sami sebe, protoţe za 

nezaplacené jízdné mohlo být pořízeno komfortnější vybavení vozidel a příslušenství.  
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