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Vážený pane,

k Vašemu dotazu dle zák. 106/1999 Sb. ohledně uznávání jízdních dokladů ČD v MHD

Praha při mimořádnostech v železničním uzlu Praha, které zněly:

- O jaký bod v Smluvních přepravních podmínkách PID, případně Tarifu PID se

opírá tvrzení, že v případě přerušení provozu vlaků v železničním uzlu Praha

je cestující odkázán na náhradní spoj do dané železniční stanice, a to pomocí

linek městské hromadné dopravy (metro, tram, bus), přičemž má-li tento

cestující platnou jízdenku ČD pro daný úsek, obdrží přímo ve vlaku, nebo

v pokladně ČD, takzvanou „nulovou jízdenku“, která ho opravňuje

k bezplatnému použití MHD.

- Na základě jaké smlouvy mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy a.s.,

Českými drahami a.s., případně dále Regionálním organizátorem Pražské

integrované dopravy a Integrovanou dopravou Středočeského kraje se

eventuálně takto děje?

Vám sděluji:

Postupy pro řešení mimořádných událostí a výluk a operativního řízení provozu jsou

zapracovány ve Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené

uveřejněné v registru smluv ID 103798800. Jedná se o Technické a provozní standardy

na železnici.

Z hlediska zajištění přepravy cestujících náhradní dopravou za veřejnou drážní osobní

dopravu jsou v drtivé většině případů vyžívány po území Prahy z ekonomických

důvodů ostatní druhy veřejné dopravy zapojené do PID. Dlouhodobé výluky jsou

plánované včetně tarifních opatření (jsou-li potřeba přijmout), o nichž je cestující

veřejnost informována obvyklými informačními cestami, operativní mimořádnosti

jsou řešeny dispečersky.

Pokud při mimořádnostech vydává dopravce České dráhy a.s. náhradní jízdenky PID

z přenosných pokladen dopravce, jsou jízdenky vydávány na základě distribuční

smlouvy mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Českými drahami, a.s. ROPID

není smluvní stranou této smlouvy.
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V případě neplánovaných nebo krátkodobých mimořádností je výluka řízena

dispečersky, kdy dispečer PID projedná se zainteresovaným subjekty (obvykle

dispečinky dotčených dopravců) další postup a informuje je o prováděných

opatřeních. Dispečer PID může tedy rozhodnout, kdy mohou být použity jako náhradní

doprava pravidelné linky PID a rozhodnout, že budou využity přímo jízdní doklady ČD.

V takovém případě dává dispečink zprávu i přepravní kontrole a stanovuje povolené

trasy využití těchto jízdních dokladů.

Ve Smluvních přepravních podmínkách PID ani v Tarifu PID nejsou tyto situace

specificky řešeny.
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