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Účel 

Tato norma stanoví povinnosti řidičů autobusů JPA a zaměstnanců JSVA, kteří řídí autobusy (dále 
řidič autobusu) při provádění denní kontroly a ošetření autobusu. 

Denní kontrolu a ošetření autobusu provádí řidič autobusu. DK zálohových autobusů před jízdou 
(výměna před výjezdem i výměna na trati) a DK a ošetření vyměněného autobusu po jízdě provádí 
příslušný zaměstnanec střediska Příprava vozidel JSVA. 
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1 Zkratky a definice 

Níže uvedené zkratky a definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou. 

DK ............... denní kontrola 
IAD .............. individuální automobilová doprava 
JPA ............. jednotka Provoz Autobusy 
JSVA ........... jednotka Správa Vozidel a Autobusů 
OIS .............. odbavovací a informační systém 
PREMID ...... palubní elektronická jednotka 
útvar 231X20 ..... středisko Příprava vozidel 
útvar 231X30 ..... středisko Opravy vozidel 
ZL ................ zakázkový list 
ZPA ............. záznam o provozu autobusu 
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2 Matice odpov ědnosti 

činnost řidič 
autobusu  

vedoucí 
útvaru 
231X20 

garážmistr  

pov ěřený 
zaměstnanec 

útvaru 
231X30 

Plnění povinností dle bodu 3, 4 a 5. X    
Správné a úplné vyplnění zakázkového listu. X    
Vybavení každého autobusu knihou ZL schváleného 
typu. 

 X   

Převzetí autobusu a jeho potvrzení v ZL.   X  
Provedení správného a úplného záznamu o opravách 
vozidla do ZL. 

   X 

Legenda: X - odpovídá 

3 DK před jízdou 

Řidič autobusu před jízdou provede kontrolu: 
• dokladů: osvědčení o registraci, doklad o pojištění, tankovací karta vozu, kniha zakázkových 

listů, 
• čistoty a stavu interiéru vozu, úplnosti a neporušenosti vybavení a zařízení pohledem, 
• vnitřního a vnějšího osvětlení vozu, 
• vnějšího stavu karosérie, 
• stavu pneumatik pohledem a poklepem,  
• stavu upevnění disků kol,  
• indikátorů dotažení kol,  
• pohledem a poslechem únik vzduchu a provozních kapalin, 
• funkce dveří včetně světelné a zvukové signalizace, funkce signalizace znamení k řidiči, 

zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, které jsou 
těmito ovladači vybaveny, 

• správné funkce agregátů, přístrojů a množství provozních kapalin včetně paliva pohledem 
na palubní desku, 

• správné funkce OIS zejména vnějších a vnitřních elektronických informačních panelů, 
zobrazovačů pořadí pokud je jimi vozidlo vybaveno, kontroly správnosti tisku označovačů 
pomocí kontrolních jízdenek, které musí mít u sebe po celý výkon služby (označené kontrolní 
jízdenky při kontrole funkčnosti označovačů předá střídajícímu řidiči), 

• správné funkce palubní elektronické jednotky PREMID (viz příloha č. 3), pokud je tímto 
zařízením autobus vybaven. 

Před výjezdem ponechávat motor v chodu pouze po dobu nezbytnou k dosažení provozního tlaku 
vzduchu, a to výhradně za přítomnosti řidiče. 

Zjistí-li řidič autobusu před výjezdem závadu, která činí autobus nezpůsobilým provozu (viz přílohy č. 
1 a 2), nebo závadu, která může v případě vyjetí ohrozit bezpečnost nebo na autobuse způsobit 
škodu, požádá pověřeného zaměstnance střediska Přípravy vozidel provozu JSVA (dále garážmistr) 
o přidělení jiného autobusu. Přidělení jiného autobusu potvrdí garážmistr do ZPA. Zjistí-li řidič 
autobusu před výjezdem závadu nesplňující výše uvedená kritéria, zaznamená ji neprodleně do ZL 
a pokračuje ve výkonu služby. 

4 DK v pr ůběhu služby 

Řidič autobusu v průběhu jízdy a v době přerušení řízení na konečné zastávce, mimo dobu 
stanovenou pro oddech a jídlo nebo bezpečnostní přestávku, provádí kontroly stavu autobusu 
se zaměřením zejména na: 

• funkce kontrolních přístrojů, vnějšího a vnitřního osvětlení vozu, ovládacích zařízení, zejména 
brzd a řízení, 

• zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, které jsou 
těmito ovladači vybaveny, 

• motor, hnací a hnané zařízení (funkce, neobvyklý hluk, vibrace), 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

POKYN  31-2010-09 
                3 (celkem 11) 

• teplotu chladicí kapaliny a teplotu oleje v automatické převodovce pomocí ukazatelů na 
přístrojové desce, 

• množství provozních kapalin na přístrojích, vodoznacích a pohledem, 
• únik provozních kapalin a vzduchu (poslechem, pohledem), 
• stav pneumatik pohledem a poklepem, teplotu disků kol (sálavé teplo, zápach) 
• stav a upevnění disků kol,  
• stav indikátorů dotažení kol,  
• upevnění a stav sedadel, zadržovacích tyčí a madel, informačních fabionů a rámečků, 

podlahových a schodových lišt, podlahových vík, bezpečnostních kladívek, 
• úplnost krytů pod motorem pohledem, 
• čistotu interiéru, včetně odstranění hrubých nečistot (papíry, plechovky apod.) a provozního 

znečištění, které je sám schopen odstranit. Jestliže řidič zjistí jiné znečištění interiéru, které 
nemůže sám odstranit dostupnými prostředky, je povinen zapsat závadu do ZL a po zatažení 
závadu ohlásit na pracovišti denního ošetření, 

• správnou funkci OIS, zejména vnějších a vnitřních elektronických informačních panelů, 
zobrazovačů pořadí pokud je jimi vozidlo vybaveno,  

• správnou funkci palubní elektronické jednotky PREMID (viz příloha č. 3), pokud je tímto 
zařízením autobus vybaven. 

Před vypnutím ponechat motor v chodu při volnoběžných otáčkách po dobu dvou minut (důvodem je 
chlazení turbodmychadla). 

Důsledně vypínat motor při stání na konečných a manipulačních zastávkách, pokud není provozní 
normou nebo služebním příkazem stanoveno jinak. 

Řidič autobusu je povinen neprodleně nahlásit na dispečink JPA čas začátku každého prostoje, a řídí 
se pokyny dispečinku JPA. Po napojení na linku podle příkazu dispečinku JPA nahlásí řidič ukončení 
prostoje. Řidič je povinen prostoje ihned zapisovat do Záznamu o provozu autobusů. 

Obdobně se postupuje při hlášení pozdního výjezdu z garáže, při dodatečném vypravování vozu na 
linku a při výměně vozu na trati. 

Zjistí-li řidič autobusu v průběhu služby závadu, která činí autobus nezpůsobilým provozu (viz přílohy 
č. 1 a 2), závažné znečištění interiéru nebo závadu, která může v případě další jízdy ohrozit 
bezpečnost nebo na autobusu způsobit škodu, požádá dispečink JPA o výměnu autobusu. 

Na trati přejímá vozidlo i ZL od řidiče manipulační řidič. Řidič JPA je povinen před výměnou vozu, 
respektive v době předání vozu manipulačnímu řidiči předat vůz s kompletně vyplněným ZL 
a specifikací závady, pro kterou je vozidlo měněno a případně dalšími zjištěnými závadami. Výměnu 
vozu potvrdí manipulační řidič do příslušné rubriky v ZPA. Pokud nebude možné potvrdit výměnu 
autobusu, případně technický prostoj, musí si jej nechat potvrdit po zatažení do garáže u garážmistra 
ve směně. 

Zjistí-li řidič autobusu méně závažnou závadu nesplňující výše uvedená kritéria, zaznamená ji 
neprodleně do ZL a pokračuje ve výkonu služby. 

5 DK a ošet ření autobusu po jízd ě 

Řidič autobusu před odstavením autobusu provádí tyto úkony:  

• doplnění paliva – v odůvodněných případech může výjimku povolit schvalovatel tohoto 
pokynu, 

• při poklesu zásoby pod 50%, doplnění AdBlue do autobusů, které jeho použití vyžadují, 
• doplnění kapaliny v ostřikovačích, 
• doplnění vody do nádržky odpařovací klimatizace v letním období, je-li jí autobus vybaven 
• kontrolu výšky hladiny chladicí kapaliny, motorového oleje, oleje v hydrookruzích a brzdové 

kapaliny na přístrojích, vodoznacích a pohledem. Doplnění těchto kapalin požaduje řidič 
autobusu na ZL, 

• kontrola stavu řemenů v motorovém prostoru, 
• odkalení vzduchojemů, 
• kontrolu zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, 

které jsou těmito ovladači vybaveny, 
• kontrolu upevnění a stavu sedadel, zadržovacích tyčí a madel, informačních fabionů 

a rámečků, podlahových a schodových lišt a podlahových vík, 
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• kontrolu pneumatik pohledem a poklepem, 
• kontrolu stavu a upevnění disků kol, 
• kontrolu stavu indikátorů dotažení kol, 
• kontrolu úplnosti a stavu krytů pod motorem pohledem, 
• mytí exteriéru (dle potřeby při každém odstavení autobusu). Řidič autobusu je povinen před 

vjezdem do mycího rámu uzavřít dveře, větrací poklopy a okna, sklopit a případně demontovat 
zpětná zrcátka, 

• dle stanovených pravidel střediska Přípravy vozidel přistaví řidiči autobus na vysávání 
interiéru včetně následné vizuální kontroly provedeného úklidu (přistavení si nechá řidič 
potvrdit do ZPA), 

• dle stanovených pravidel střediska Přípravy vozidel přistaví řidiči autobus na pravidelnou 
prohlídku. Přistavení autobusu si řidič nechá potvrdit do ZPA. Autobus odstavuje podle 
pokynů tohoto pracoviště, 

• kontrolu čistoty interiéru, včetně odstranění hrubých nečistot (papíry, plechovky apod.) 
a provozního znečištění, které je schopen sám odstranit, 

• odstavení vozidla na určené místo, 
• uzavření oken, poklopů a dveří. 

Jestliže řidič zjistí jiné znečištění interiéru, které nemůže sám odstranit dostupnými prostředky, je 
povinen zapsat závadu do ZL a závadu ohlásit na pracovišti denního ošetření. 

Řidič autobusu odstavující autobus je povinen uvést do zakázkového listu správně a úplně: 

• všechny zjištěné závady autobusu, 
• závady vybavení autobusu a jeho úplnosti, 
• požadavky na doplnění provozních kapalin mimo kapaliny do ostřikovačů a vody 

do klimatizace, 
• použití výstražné vesty, 
• konečný stav ujetých kilometrů zobrazených na tachometru. 

Pokud řidič během služby zjistí závadu, požaduje doplnění některé provozní kapaliny nebo během 
služby použil výstražnou vestu, zajíždí s autobusem na pracoviště příjmu oprav a odevzdává zde ZL. 
Autobus odstavuje podle pokynů tohoto pracoviště. Pracoviště "Příjem oprav" potvrdí převzetí 
zakázkového listu svým razítkem do příslušné části rubriky č. V v ZPA 100. 
Pokud řidič neshledá žádné závady, potvrdí odstavení autobusu bez zjevných závad svým podpisem 
v příslušné části rubriky č. IV v ZPA. 

Pokud řidič při zátahu neodevzdal ZL s uvedenými závadami, autobus se považuje za způsobilý 
k dalšímu použití. 

6 Pravidla pro p ředání a p řevzetí autobusu 

6.1 Kniha ZL 

Pro předání a převzetí autobusu mezi garáží JPA a provozem JSVA slouží kniha ZL, která je uložena 
v každém autobusu. 

Vedoucí útvaru 231X20 odpovídá za vybavení každého autobusu knihou ZL schváleného typu. 

Před výjezdem řidič autobusu zkontroluje, zda je autobus knihou ZL vybaven. Pokud kniha ZL chybí, 
hlásí řidič autobusu tuto skutečnost ihned garážmistrovi ve směně a ten ji doplní. 

6.2 Vyplňování ZL 

Tato norma řeší vyplňování pouze té části ZL, která souvisí s převzetím autobusu mezi garáží JPA 
a provozem JSVA. 

Kopie ZL zůstávají v knize ZL ve vozidle a nesmí být vyjímány. 

ZL musí být vyplňován čitelně a komunikace musí probíhat s druhou stranou slušnou a věcnou 
formou. 

6.2.1 Řidič 

Řidič autobusu vyplňuje ZL způsobem uvedeným v jednotlivých odstavcích bodu 3 až 5 této normy 
ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). 
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6.2.2 Garážmistr 

Garážmistr svým podpisem ve střední části přední strany ZL potvrzuje převzetí vozidla i formální 
správnost vyplnění ZL. 

6.2.3 Středisko oprav vozidel 

Pověřený zaměstnanec střediska oprav vozidel provozu JSVA, který má autobus přidělen do opravy, 
do kopie ZL ve vozidle zaznamená v případě neprovedené opravy: do sloupce A křížek, do sloupce B 
nebo na jiné volné místo důvod neodstranění závady. Záznam musí obsahovat kódové označení čety 
a podpis. 

7 Závěrečná ustanovení 

Vedoucí zaměstnanci JPA a JSVA, zabezpečí prokazatelné seznámení všech provozních 
zaměstnanců s touto normou  

Součástí této normy jsou přílohy: 

• č. 1 „Nezpůsobilost autobusů k provozu – technická část“ 
• č. 2 „Nezpůsobilost autobusů k provozu – OIS“ 
• č. 3 „Podmínky zajišťování provozu na zpoplatněných komunikacích“ 

Poznámka: 
Žlutým podbarvením jsou zvýrazněny změny proti rušené verzi Pokynu 31-2010-08. 

Datum schválení: 25. 5. 2016 

Václav Jelínek v. r. Jan Lebeda v. r. 
vedoucí jednotky Provoz Autobusy vedoucí jednotky Správa vozidel a Autobusů 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

POKYN  31-2010-09 
                6 (celkem 11) 

Příloha č. 1 
Nezpůsobilost autobus ů k provozu – technická část 

A) Dle § 36 vyhlášky č. 341/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (viz 
tabulka), nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. 

 
bod oblast část  závada 

2 osvětlení 

a 
nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na 
straně přivrácené do středu vozovky 

b nelze-li přepnout dálková světla na potkávací 

c způsobují-li světlomety oslnění 

d 

jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu 
nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do 
mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než 
červené 

e jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného 
vozidla a přípojného vozidla 

3 
zasklení 
vozidla 

a 
prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 
20 mm 

b 
zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo 
zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 % 

4 
výfukové 
potrubí 

 
netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do 
tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla 

5 
karoserie a 
podvozek 

 
poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a 
brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích 

6 
znečišťování 

životního 
prostředí 

 zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků 

7 pneumatiky 

a 
je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 
1,6 mm 

b 
obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším 
obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji 
narušují 

c jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě 

8 
hmotnost a 

rozměry 
vozidla 

 
překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení 
největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li 
vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace 

9 
spojení 
vozidel 

 porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav 

10 
brzdový 
systém a 
řídicí ústrojí 

 

závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly 
znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) 
nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a 
nadměrné vůle) 
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B) Ostatní případy nezpůsobilosti autobusu k provozu:  

bod oblast část  závada 

1 
registrace 

vozidla 
 

vozidlo nemá Osvědčení o registraci vozidla, část 1 (dříve „OTP“, „malý 
technický průkaz“, apod.) 

2 
STK a 
měření 
emisí 

 vozidlo nemá platnou kontrolu v STK a ve stanici měření emisí 

3 
nouzové 
otevírání 

dveří 

a 
poškozená nebo chybějící plomba nebo skleněný kryt ovladače 
nouzového otevírání dveří.  

b 
nezajištění šroubované koncovky ovladače nouzového otevírání dveří 
(musí být zajištěna vhodným lepidlem tak, aby nebylo možné ji bez 
porušení plomby vyšroubovat) 
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Příloha č. 2 
Nezpůsobilost autobus ů k provozu – OIS 

Veškeré závady, které se projeví v systému OIS v průběhu služby na trati, je řidič autobusu povinen 
oznámit dispečerovi JPA, není-li na místě RDST na dispečink JPA a řídit se vydanými pokyny. 
Všechny zjištěné závady v OIS zapíše řidič neprodleně po zjištění do ZPA, část IV. Poznámky 
s uvedením času zjištění závady. Závadu zároveň zapíše včetně popisu do ZL (dle D1/3 §26 odst. 4). 

 oblast  závada pokra čování 
ve výkonu poznámka 

1 palubní počítač 

a 
výpadek terminálu palubního 
počítače (a současně označovačů 
nebo vnějších panelů) 

do nejbližší 
cílové 

zastávky 

podmínkou je 
zachování zobrazení 
cílové zastávky na 
vnějších panelech 

b 

výpadek terminálu palubního 
počítače (bez výpadku 
označovačů nebo vnějších 
panelů) 

do výměny 
vozu 

 

2 hlásič zastávek 
a porucha hlásiče 

do výměny 
vozu povinné zastavení 

ve všech zastávkách 
na znamení b porucha vyhlašování pro 

nevidomé 
do výměny 

vozu 

3 
elektronické 

panely 

a 

všechny panely mimo provoz NE 
 
 

ve výjimečných případech – poslední spoj na lince, velká vzdálenost od 
garáže, apod. lze po odsouhlasení dispečinkem JPA pokračovat ve 
výkonu služby za podmínky náhradního čitelného označení alespoň čísla 
linky a cílové zastávky v přední části autobusu 

b porucha předního panelu 
do výměny 

vozu 
 

c porucha bočního panelu 
do výměny 

vozu 
 

d porucha 1 bočního panelu na Kb 
do ukončení 

směny 
 

e porucha zadního panelu do ukončení 
směny 

 

f porucha vnitřního panelu 
do ukončení 

směny 
 

4 zařízení pro 
výdej jízdenek 

 porucha nebo zablokování do výměny 
vozu 

 

5 pořadová čísla 
a 

ztráta jednoho nebo obou 
plastových pořadových čísel 

do ukončení 
směny 

podmínkou je 
označení pořadí 
čitelným náhradním 
způsobem b 

porucha jednoho nebo obou 
elektronických pořadových čísel 

do ukončení 
směny 

6 
označovače 

jízdenek 

a 
porucha méně než poloviny 
označovačů 

do ukončení 
směny přelepení vadného 

označovače (D1/3 
§25, bod 3) b 

porucha více než poloviny 
označovačů 

do výměny 
vozu 

c 
vytištění chybných údajů na 
jízdenku 

do výměny 
vozu 

oprava údajů na 
jízdence (D1/3 §25, 
bod 3) 
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 oblast  závada pokra čování 
ve výkonu poznámka 

7 
zobrazovač času 

a pásma 

a odchylka do +/- 1 minuty 
do ukončení 

směny 
 

b odchylka nad +/- 1 minuta 
do výměny 

vozu 
 

c výpadek zobrazovaných údajů 
do výměny 

vozu 
 

8 čtečka karet  porucha čtečky 
do výměny 

vozu 
 

9 
RDST, 

radiokomunikační 
adaptér 

 

porucha, nefunkčnost RDST, 
porucha přenosu dat (nemožnost 
sledování vozu), nemožnost 
navázání fónického radiového 
spojení 

do výměny 
vozu 

 

Výměna autobusu musí být provedena na nejbližším vhodném místě (dopravně i ekonomicky), a to 
nejpozději do 1 hodiny od zjištění závady, u linek s delší oběžnou dobou než 1 hodina nejpozději 
do hodnoty oběžné doby. V případě, že nebude možné výměnu v požadované době zabezpečit (silná 
IAD, překážka na trati, apod), je nutné důvod zapsat do ZPA.  
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Příloha č. 3 
Podmínky zajiš ťování provozu na zpoplatn ěných komunikacích 

Na vybraných pozemních komunikacích, které podléhají mýtnému, je od 1. ledna 2007 povolen provoz 
pouze autobusů, které jsou vybavené funkční palubní elektronickou jednotkou „Premid“. Takto 
vybavené autobusy mohou být na zpoplatněných úsecích komunikací provozovány pouze v souladu 
s jízdním řádem, výjimku může povolit dispečink pro jízdy operativní zálohy (OZ), výměnu autobusu 
na trati a další případné provozní potřeby. V ostatních případech je autobusům PID vjezd na tyto 
úseky komunikací zakázán. Na zpoplatněné úseky komunikací se nesmí vjíždět ani v případě 
objíždění překážky na trati.  

Tyto autobusy jsou označeny na pravé přední oblině samolepkou o rozměru 
50 x 100 mm, viz uvedený vzor. 

Místem pro umístění palubní jednotky „Premid“ je vnitřní dolní okraj čelního skla. Za umístění palubní 
jednotky „Premid“ je odpovědná jednotka Správa vozidel Autobusy. V průběhu provozu je za její 
osazení odpovědný řidič. 

Před každou jízdou je řidi č povinen prov ěřit : 

• Zda v označeném autobusu je palubní jednotka skutečně osazena, případnou závadu ihned 
ohlásit.  

• V základním nastavení palubní jednotky jsou u Sd autobusů trvale nastaveny 2 nápravy, 
v případě, že při kontrole zařízení je signalizován jiný počet, řidič počet náprav přenastaví. 

• Změna nastavení počtu náprav se provádí stiskem tlačítka na palubní jednotce „Premid“ po dobu 
delší než 2 sekundy. Stisk se opakuje, dokud není nastaven správný počet náprav potvrzený 
krátkým zablikáním příslušného ukazatele (2; 3; 4).  

• Za správně nastavený počet náprav při užití zpoplatněné komunikace je zodpovědný řidič 
vozidla. 

• Kontrola stavu palubní jednotky se provádí též při střídání řidičů na trati. 

Správnou funkci palubní jednotky „Premid“ je řidič ze zákona povinen ověřit před každým vjezdem 
na zpoplatněnou komunikaci. Palubní jednotka po krátkém stisknutí tlačítka (kratší než 2 sekundy) 
opticky signalizuje stav její funkce a to následovně: 
− 1x zeleně - jednotka „Premid“ je v pořádku 
− 4x zeleně - chyba, ihned je třeba informovat RDST dispečink a řídit se 

vydanými pokyny, 
− nezabliká - chyba, ihned informovat RDST dispečink a řídit se vydanými 

pokyny. 

O účtování mýtného je řidič informován akustickým signálem palubní 
jednotky „Premid“ při každém průjezdu pod mýtnou stanicí a to následovně:  
− 1x pípnutí - mýtná transakce proběhla v pořádku 
− 2x pípnutí -mýtná transakce proběhla v pořádku, v režimu předplaceného 

mýtného je však zůstatek na účtu nízký. Z nejbližšího vhodného místa je 
třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny, 

− 4x pípnutí - mýtná transakce neproběhla, ihned je třeba informovat RDST 
dispečink a řídit se vydanými pokyny, 

− bez pípnutí - mýtná transakce neproběhla, ihned je třeba informovat 
RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny. 
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Ztrátu palubní jednotky hlásí řidič: 

a) na garáži  ihned garážmistrovi ve směně, 

b) na trati  ihned na dispečink RDST dispečink a řídí se vydanými pokyny. 

Pokud řidič nalezne palubní jednotku „Premid“ na trati informuje dispečink, pokud ji nalezne v areálu 
garáže, informuje středisko Přípravy provozu. Dispečink, resp. středisko Příprava provozu, návazně 
zprostředkuje její vrácení na nejbližším distribučním nebo kontaktním místě „premid point“. 


