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Tento dokument je  (z ledna 2019) návazná příloha ke Standardům kvality PID – Autobusy PID
a je závazný pro všechny dopravce PID.

Garantem tohoto dokumentu je (kontaktní osoba):

pavlu.martin@ropid.cz 
ROPID, odbor marketingu, oddělení propagace
Martin Pavlů

mailto:pavlu.martin@ropid.cz


Vozy bez nátěru PID
Vozy v provozu PID v souladu se staršími smlouvami
Vozy přejíždějící do PIDu z jiných systémů (krajských IDS)

strana 1

Autobusy, které jsou v síti PID dosud v provozu na základě starších smluv a pravidel, či vozidla, 
která do systému PID vstupují na spojích z cizích integrovaných dopravních systémů jiných 
krajů a jiných majoritních objednatelů, musejí být vybavena alespoň základními požadavky dle 
tohoto dokumentu.

Vnější označení logy PID, a to na levém a pravém boku vozidla,
které se provádí samolepkou o rozměrech 180 × 180 mm

Vnitřní označení evidenčním číslem PID, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla,

Vnější označení evidenčním číslem PID, a to na každé straně vozidla
(včetně přední a zadní strany)

které se provádí samolepkou o rozměrech 120 × 46 mm

Vnitřní označení logem PID, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla,
které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 100 mm

(evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)

Pro taková vozidla je vyžadováno následující minimum:

>

>

>

>

Typizované umístění výše uvedených označení je k nahlédnutí na následující straně. Vzhledem 
k odlišnosti jednotlivých typů autobusů a speci�kům jednotlivých nátěrů konkrétních vozidel 
je přesné umístění závislé na individuálním posouzení dopravce.

kapitola 1



Vozy bez nátěru PID
EXTERIÉR
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Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí být z vnějšku na levém a pravém boku v přední 
části vozidla opatřena samolepkou PID o rozměrech 180 × 180 mm a současně na všech 4 
stranách evidenčním číslem PID.

1234

1234

1234

1234

Samolepka PID 180 × 180 mm2x

Evidenční číslo PID (font DIN)4x 1234
Evidenční číslo je základně vyráběno
v černé barvě a jeho výška je 100 mm. 
Pakliže by vozidlo bylo tmavé, a číslo by 
díky tomu nebylo dobře vidět, na žádost 
bude dodáno v bílém barevném 
provedení.

kapitola 1.1



Vozy bez nátěru PID
INTERIÉR
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Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí mít v interiéru v přední části vozidla (například 
na zástěně kabiny řidiče) označení PID, a to v podobě samolepky o rozměrech 100 × 100 mm. 
Vozidla dále musí disponovat evidenčním číslem, které se lepí do blízkosti výše uvedené 
samolepky PID, případně dle dispozic daného vozidla kamkoliv do přední části tak, aby byla 
zajištěna jeho viditelnost z interiéru pro cestující (kolmo k ose vozidla).

kapitola 1.2

Samolepka PID 100 × 100 mm1x

1234Evidenční číslo PID (font DIN)1x
Evidenční číslo v interiéru je řešeno jako 
samolepka na bílém podkladu o 
rozměrech 120 × 46 mm.

1234



Vozy bez nátěru PID
REKLAMA

strana 4kapitola 1.3

Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a 
daným objednatelem a na vozidla spadající do kategorie „Vozy bez nátěru PID” se nevztahují 
žádná jiná omezení.

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. 
Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného 
dopravce
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)

Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle (označení dopravce, 
PID, evidenční čísla)  (kromě zadního čela), nesmí zakrývat žádné okenní plochy

Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního 
stavu, a to na své vlastní náklady (opětovné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla 
(nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)

Pravidla pro výlep reklamy na autobusy v systému PID jsou:

>

>

>

>



Vozy ve starém nátěru PID
Stávající vozy v takzvané „trikolóře”

strana 5

Autobusy, které jsou v síti PID v provozu v původním systémovém nátěru, aplikovaném do roku 
2021, jezdí dále ve stavu takovém, v jakém byly dodány a polepeny.

Pakliže jsou však pouze nalakovány a nejsou polepeny, jako polep obdrží vozy velká boční
a menší čelní vyřezávaná loga PID již v novém stylu.

které se provádí samolepkou o rozměrech 120 × 46 mm
Vnitřní označení evidenčním číslem PID, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla,

Vnější označení velkými logy PID, a to na levém a pravém boku vozidla
(v novém, či starém stylu - vždy však celé vozidlo pouze jedním druhem loga)

Vnitřní označení logem PID, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla,

(včetně přední a zadní strany)

které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 100 mm

Vnější označení evidenčním číslem PID, a to na každé straně vozidla

(evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)

Pro výše uvedená vozidla je vyžadováno následující:

>

>

>

>

Typizované umístění výše uvedených označení je k nahlédnutí na následujících stranách. 
Vzhledem k odlišnosti jednotlivých typů autobusů a speci�kům jednotlivých nátěrů 
konkrétních vozidel se vychází z dosud užívaných postupů.

kapitola 2



EXTERIÉR - vozidla již polepená starým logem PID
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Vozidla, která spadají do této kategorie a jsou polepena starými logy PID, mohou v tomto 
provedení jezdit i nadále. Polepení vozidel vychází z dokumentu „Manuál jednotného vzhledu 
vozidel PID” s platností k lednu 2019. 

Vozy ve starém nátěru PID

1234

1234
1234

1234

Evidenční číslo PID (font DIN)4x 1234
Evidenční číslo je základně vyráběno
v černé barvě a jeho výška je 100 mm. 
Pakliže by se evidenční číslo umísťovalo 
na tmavou plochu, bude vyvedeno v bílé 
barvě (nutno aby dopravce vyžádal).

Boční polep PID starý 920 × 310 mm2x
Alternativní možnost
pro tmavý podklad

Čelní logo PID staré 150 × 150 mm2x

Tato vozidla jsou též, mimo jiné, ještě polepena propagačními slogany, piktogramy výbavy 
daného autobusu, adresou webových stránek pid.cz a dalšími proprietami vycházejícími z 
předešlého Manuálu.

Veškeré tyto polepy jsou na vozech i nadále zachovány, avšak již nebude probíhat jejich 
obnova (v případě zájmu lze však kontaktovat ROPID a bude postupováno individuálně).

kapitola 2.1a



EXTERIÉR - vozidla dosud nepolepená logem PID
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Vozidla, která jsou nalakována do barevného schématu „trikolóra”, avšak dosud nejsou 
polepena, obdrží boční propagační slogany, boční a čelní loga PID, a to již v novém designu.

Vozy ve starém nátěru PID

1234

1234
1234

1234

Evidenční číslo PID (font DIN)4x 1234
Evidenční číslo je základně vyráběno v černé barvě a jeho 
výška je 100 mm. Pakliže by se evidenční číslo umísťovalo 
na tmavou plochu, bude vyvedeno v bílé barvě (nutno aby 
si dopravce toto vyžádal).

Výrobu a dodání polepů zajišťuje ROPID dle individuální domluvy.

Čelní logo PID 232 × 166 mm2x

Boční polep PID levý 1215 × 310 mm1x
Zkratka PID je vždy první ve směru jízdy a nápis za ní vlaje

Na jednu jízdenku mnoha způsobywww.pid.cz

Na jednu jízdenku mnoha způsoby www.pid.cz

Slogan www 587 × 100 mm 2x www.pid.cz

Slogan propagační 1733 × 104 mm2x Na jednu jízdenku mnoha způsoby

Boční polep PID pravý 1215 × 310 mm1x
Zkratka PID je vždy první ve směru jízdy a nápis za ní vlaje Alternativní možnost

pro tmavý podklad

Polep dveří kočár / inv. 300 × 766 mm1x

kapitola 2.1b



INTERIÉR
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Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí mít v interiéru v přední části vozidla (například 
na zástěně kabiny řidiče) označení PID, a to v podobě samolepky o rozměrech 100 × 100 mm. 
Vozidla dále musí disponovat evidenčním číslem, které se lepí do blízkosti výše uvedené 
samolepky PID, případně dle dispozic daného vozidla kamkoliv do přední části tak, aby byla 
zajištěna jeho viditelnost z interiéru pro cestující (kolmo k ose vozidla).

Samolepka PID 100 × 100 mm1x

1234Evidenční číslo PID (font DIN)1x
Evidenční číslo v interiéru je řešeno jako 
samolepka na bílém podkladu o 
rozměrech 120 × 46 mm.

1234

Vozy ve starém nátěru PID

Interiér vozidel může být mimo výše uvedené povinné samolepky též polepen sadou 
piktogramů, které již vycházejí z aktuálního designmanuálu PID.

Katalog piktogramů je k dispozici v kapitole „Vozy v novém nátěru PID - INTERIÉR”

kapitola 2.2



REKLAMA
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Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a 
daným objednatelem a na vozidla spadající do kategorie „Vozy ve starém nátěru PID” se 
nevztahují žádná jiná omezení.

Vozy ve starém nátěru PID

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. 
Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla 
(nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)

Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního 
stavu, a to na své vlastní náklady (opětovné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného 
dopravce
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)

Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle (označení dopravce, 
PID, evidenční čísla)  (kromě zadního čela), nesmí zakrývat žádné okenní plochy

Pravidla pro výlep reklamy na autobusy v systému PID jsou:

>

>

>

>

kapitola 2.3



Vozy v novém nátěru PID
Veškerá nově dodávaná vozidla
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Všechna nová vozidla, která jsou do provozu PID zařazována od podzimu roku 2021 a vozidla 
starší, na kterých dochází k celovozové obnově laku (na tato starší nově lakovaná vozidla se 
vztahují pouze kapitoly 3.1 a 3.2.1).

Vnitřní označení logem PID a interiérové povinné, zákazové a příkazové samolepky 

Vnitřní označení evidenčním číslem PID (font PID Grotesk) , a to poblíž kabiny řidiče, 
kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 120 × 46 mm

(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)

Evidenční číslo (font PID Grotesk) a vnější polepy doprovázející nátěr
(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)
(evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)

Vnější nátěr v kombinaci červené a šedé barvy
(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)

Pro výše uvedená vozidla je vyžadováno následující:

>

>

>

>

Přesně zpracovaný designmanuál pro konkrétní typy vozidel je uložený v tzv. Brandcloudu 
(https://pid.brandcloud.pro/).

Realizovaná podoba konkrétních vozidel je přizpůsobena a podřízena jejich konstrukčnímu 
řešení, a to například s ohledem na větrací mřížky, spáry navazujících dílů, či víka nádrží atp.

Na následujících stránkách jsou uvedeny pouze základní příklady aplikace, které představují 
princip nového vizuálu PID. Přesné zpracování pro konkrétní vozidlo je poskytnuto (případně 
zpracováno) na vyžádání.

kapitola 3



EXTERIÉR
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Vozy v novém nátěru PID
Příklady zpracování jednotlivých vozidel:

kapitola 3.1



EXTERIÉR
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Vozy v novém nátěru PID
Příklady zpracování jednotlivých vozidel:

kapitola 3.1



INTERIÉR - samolepky
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Vozidla nalakována v novém vnějším vizuálu PID se též (kromě povinného evidenčního čísla a 
loga PID 100 × 100 mm) vybavují i novými jednotnými samolepkami uvnitř. Rozmístění 
konkrétních samolepek je závislé na výbavě a speci�kaci vozidla a bude řešeno během  
procesu autorizace jednotlivých vozů. Rozmístění samolepek je napříč dopravci principiálně 
shodné, avšak může být brán v potaz individuální požadavek na zajištění a doplnění dalších 
nadstandardních polepů.

Vozy v novém nátěru PID

Příklady samolepek do interiérů vozidel:

kapitola 3.2.1



INTERIÉR - podlahová krytina
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Vozy v novém nátěru PID

kapitola 3.2.2

Podlahová krytina je tvořena tmavě šedou, žlutou a modrou barvou, a to v závislosti na daném 
místě v autobuse. Barvy rozlišují vyhrazená místa pro invalidní vozík, místa výhledu řidiče, či 
místa, kde se pohybují dveřní křídla, a kde je zakázáno stát s ohledem na znečištění, či zranění 
cestujících. Výrazná barva podlahy v prostoru dveří zároveň zajišťuje dobře viditelný rozdíl 
mezi hranou zastávky a podlahou vozidla.

900 mm

750 mm

Žlutá     (v případě použití plastových a gumových lišt)

Stříbrná     (v případě použití ocelových lišt)

Pochozí hrany:

>

>

Tmavě šedá

Nepochozí hrany:

>

Vzor 1 (tmavě šedá)
     všechny prostory, kam se neumísťují vzory 2 a 3

Vzor 2 (žlutá)
     prostor, kde by cestující vadili výhledu řidiče ven z vozidla
     trajektorie pohybu dveří
     sklopná plošina pro nájezd do vozidla (volitelně)

Vzor 3 (modrá)
     plošina pro invalidní vozík a kočárek
     minimální rozměry modré plochy jsou 900 × 750 mm

Parametry podlahové krytiny:

>

>

>

>
>

>

>

>

>

Doporučený vzor 1:
Altro Trans�or Momentum Phantom

Doporučený vzor 2:
Altro Trans�or Meta Yellow

Doporučený vzor 3:
Altro Trans�or Momentum Quattro



INTERIÉR - zádržný systém

strana 15

Barevné řešení zádržného systému pro cestující musí splňovat jednak požadavek na dobrou 
viditelnost s ohledem na slabozraké a druhak musí viditelně rozlišit tyče určené k držení a 
tyče, které jsou součástí například mechanismu dveří.

Základní požadavek na tyče v interiéru vozidel PID je provedení „nerez”. 

     do dveří lze alternativně instalovat tyče žluté     (doporučeno RAL 1023)

Zádržné tyče ve dveřích

Tyče, které neslouží k držení cestujících
     barva černá     (doporučeno RAL 9005)

Zádržné tyče v interiéru
     provedení „nerez”     , případně hliníkové provedení s obdobným vzhledem

     provedení „nerez”     , případně hliníkové provedení s obdobným vzhledem

Speci�kace zádržného systému:

>

>

>

>

>

>

>

Vozy v novém nátěru PID

kapitola 3.2.3
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Vozy v novém nátěru PID
INTERIÉR - potahy sedadel

Sedadla jsou barevně rozdělena na klasická a přednostně vyhrazená pro určitou skupinu 
cestujících. Vozidla určená pro příměstský a regionální provoz mají potahy látkové. Vozidla 
přednostně určena pro provoz městský jsou vybavena sedadly koženkovými.

Pro lepší orientaci cestujících jsou používány dvě barvy sedadel. Červená sedadla jsou běžná. 
Modrá sedadla jsou vyhrazená (buď přímo dle normy, nebo pro nevidomé a slabozraké).

musí splňovat dané normy pro vyhrazená místa

je-li to možné, vybírají se místa, která nejsou na podestě a zároveň jsou co nejblíže 
prvním dveřím
je-li takových sedadel více, přednostně se vybírají sedadla na straně bez dveří

počet 4

Vyhrazená sedadla

>
>
>

>

nemusí splňovat dané normy pro vyhrazená místa
počet 2
vybírají se sedadla přímo za kabinou řidiče

Sedadla vyhrazená přednostně nevidomým a slabozrakým

>
>
>

     sedadlo kromě výše stanovené barvy obdrží vzor potahu schválený objednatelem
sedadla vyhrazená pro vybranou skupinu cestujících     (modrá, cca RAL 5005)

sedadla běžná bez vyhrazení     (červená, cca od RAL 3020)

     sedadlo kromě výše stanovené barvy obdrží vzor potahu schválený objednatelem    

Barvy jednotlivých sedadel

>

>
>

>

kapitola 3.2.4

     během překlenovacího období (než bude stanoven �nální vzor potahů) je nutné 
___schválit konkrétní instalovaný vzor objednatelem ( )garant.bus@ropid.cz

konkrétní vzor bude upřesněn, a to po konzultacích s výrobci jednotlivých vozidel
Vzor potahu PID

>
>

mailto:garant.bus@ropid.cz
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Vozy v novém nátěru PID
INTERIÉR - tlačítka pro cestující

Z důvodu lepší přehlednosti a sjednocení funkcí tlačítek zastávky na znamení, otevírání dveří, 
žádosti o plošinu a výstupu s kočárkem napříč dopravci jsou Manuálem určeny barvy, funkce a 
odezvy jednotlivých tlačítek.

viditelně převládající barva na tlačítku / krytu červená      (doporučeno RAL 3020)

nápis „STOP”, či příslušný piktogram vyveden kontrastně vůči podkladu
doplňková barva šedá     (doporučeno RAL 7043), či jiná, daná dostupností dle výrobce

Tlačítko STOP (tlačítko pro výstup v zastávce na znamení)

>
>
>

barva krytu žlutá     (doporučeno RAL 1023)

nebo bílá     (doporučeno RAL 9010)
barva tlačítka zelená     (doporučeno RAL 6024)

Tlačítko POPTÁVKA (tlačítko pro otevření daných dveří u vozů s poptávkovým systémem)

>
>
>

viditelně převládající barva na tlačítku / krytu modrá     (doporučeno RAL 5005)
doplňková barva šedá     (doporučeno RAL 7043), či jiná, daná dostupností dle výrobce
piktogram kočárku vyveden kontrastně vůči podkladu

Tlačítko KOČÁREK (tlačítko pro nástup / výstup cestujícího s kočárkem)

>
>
>

Tlačítko INVALIDNÍ VOZÍK (tlačítko pro nástup / výstup cestujícího s invalidním vozíkem)

Tlačítka mohou být doplněna světelnou odezvou (prosvětlením tlačítka po jeho stisknutí). 
Barva světla v tlačítku musí odpovídat barvě krytu, nebo tlačítka samotného.

kapitola 3.2.5

piktogram invalidního vozíku vyveden kontrastně vůči podkladu
doplňková barva šedá     (doporučeno RAL 7043), či jiná, daná dostupností dle výrobce
viditelně převládající barva na tlačítku / krytu modrá     (doporučeno RAL 5005)>

>
>
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Vozy v novém nátěru PID
INTERIÉR - odezva cestujícím

Po zmáčknutí daného tlačítka očekává cestující odezvu, která potvrdí jeho úkon. Manuál 
odezvu sjednocuje tak, aby cestující vždy věděl, v jakém stylu a kde má danou odezvu 
očekávat.

návěst STOP lze nahradit kombinovanou návěstí společnou i pro zavíraní dveří
nápis se nachází a rozsvěcuje nad každými dveřmi

Návěst STOP (potvrzení zastavení v zastávce na znamení)

>
>

(pouze ilustrační provedení)

Návěst ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ (upozornění na pohyb dveřních křídel zejména při zavírání)

(pouze ilustrační provedení)

(pouze ilustrační provedení možné varianty)

Kombinovaná návěst STOP a ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ (alternativa k výše uvedeným návěstem)

(pouze ilustrační provedení)

kapitola 3.2.6



REKLAMA - celovozová
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Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a 
daným objednatelem. Na vozidla spadající do kategorie „Vozy v novém nátěru PID” se vztahují 
upřesňující pravidla, která speci�kují umísťování necelovozových reklam a která jsou dostupná 
v tzv. Brandcloudu (poskytnuto na vyžádání). Obecně platí následující pravidla:

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. 
Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného 
dopravce
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)

Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle (povinné „modré” 
samolepky, evidenční čísla)  (kromě zadního čela), nesmí zakrývat žádné okenní plochy

Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla 
(nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)

Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního 
stavu, a to na své vlastní náklady (opětovné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Obecná pravidla pro výlep celovozové reklamy na autobusy v systému PID jsou:

>

>

>

>

Vozy v novém nátěru PID

Pravidla upřesňující necelovozové reklamy na vozech v novém nátěru PID jsou speci�kována na 
následující stránce tohoto dokumentu.

kapitola 3.3a
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Vozy v novém nátěru PID
REKLAMA - necelovozová

>

>

>

>

>

>

Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést
vozidlo do původního stavu, a to na své vlastní náklady.

>

kapitola 3.3b
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Odbavovací zařízení
Platné pro všechna vozidla v síti PID

Aby nedocházelo ze strany cestujících k záměně označovače jízdenek a tiskárny jízdenek,
je určeno barevné rozlišení těchto prvků.

Je-li tiskárna na jízdenky pevnou součástí palubního počítače, není speci�cká oranžová barva 
vyžadována a záleží na výrobci daného zařízení.

Funguje-li zařízení jako označovač jízdenek i jako zařízení pro jejich výdej, řadí se do kategorie 
„označovače jízdenek” (a tudíž je žluté).

kapitola 4

barva krytu žlutá     (doporučeno RAL 1023)

Označovače jízdenek

>

barva krytu oranžová     (doporučeno RAL 2009)

Zařízení pro výdej jízdenek

>
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Matice odpovědnosti
Určení spolupráce objednatele a dopravce

Níže jsou uvedeny postupy a odběratelsko-dodavatelské vztahy, které se uplatňují při uvádění 
vozidel jednotlivých dopravců do souladu s Manuálem jednotného vzhledu vozidel PID.

aplikaci vzorového polepu na jeden prototyp vozidla z dané typové série u každého dopravce, 
a to jak vnější, tak vnitřní. Dopravce si poté zajišťuje aplikaci všech náležitostí na další stejná 
vozidla vlastními silami, a to dle prototypu polepeného objednatelem, či podle manuálu 
uloženého v tzv. Brandcloudu .(https://pid.brandcloud.pro/)

Označení nouzových východů a jiné legislativou a jednotlivými výrobci vozidel předepsané 
údaje na vozidle zůstávají původní, a to s ohledem na jejich speci�čnost a bezpečnost.

Objednatel dále zajistí (externě, či přímo)

Objednatel zajišťuje 

Po individuální dohodě dopravce s objednatelem lze postupovat jinak.

výrobu a distribuci veškerých log PID, evidenčních čísel, piktogramů, propagačních sloganů a 
jiných designmanuálem daných samolepek. U vozů spadajících do kategorie „Vozy v novém 
nátěru PID” navíc objednatel zajišťuje i výrobu loga dopravce v re�exní bílé barvě (dopravce 
musí na vyžádání dodat příslušné logo v elektronické podobě).

Po individuální dohodě dopravce s objednatelem může dopravce na vozidla umístit i další 
doplňující informace, a to s ohledem na jeho vnitřní provozní potřebu (označení konkrétní 
provozovny, zařazení vozidla do určité skupiny pro provádění úklidu atp.).

Dopravce je povinen
polepení svých vozidel dle tohoto manuálu kontrolovat a zajišťovat jeho obnovu (zejména po 
nehodách, dílenských zásazích, atd.). Dopravce je dále povinen, zejména v případě vozů v 
novém nátěru PID, držet se daného schématu zpracovaného pro konkrétní typ vozidla, a to jak 
co se týká vnějšího polepu, tak vnitřního. Případné následné úpravy dopravce, či řidičů jsou 
zásahem do autorského díla tvůrců designmanuálu a jsou nepřípustné.

kapitola 5
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