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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace,
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále
jen „ROPID“ nebo „povinný subjekt“), obdržel dne 14. 9. 2021
prostřednictvím držitele poštovní licence žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
V žádosti žadatel žádal o poskytnutí informací k linkám č. 601-611 a 613-616
tzv. Městské dopravy Kladno, týkající se jednotného vzhledu vozidel Pražské
integrované dopravy (dále jen „PID“), resp. zda byla vydaná a je v platnosti
výjimka z ustanovení 2.2.1 a 2.2.2 Manuálu jednotného vzhledu vozidel PID,
když na výše zmíněných linkách není dle žadatele dodržen jednotný vzhled
vozidel PID, konkrétně logo systému a evidenční číslo a dále jak tuto
skutečnost vyhodnotily kontrolní orgány povinného subjektu.
Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informací uvádí, že Manuál jednotného
vzhledu vozidel PID, vydaný v lednu 2019 a platný od 15. 3. 2019 je návazná
příloha ke Standardu kvality PID – Autobusy PID, která definuje požadavky na
vzhled exteriéru a interiéru vozidel, včetně informačních prvků. Umístění
jedinečného evidenčního čísla vozidla i umístění loga systému přesně
vymezuje Manuál jednotného vzhledu vozidel PID, konkrétně kapitola 2.2.1
a 2.2.2. Platný Manuál jednotného vzhledu vozidel PID je dostupný na
webových
stránkách
PID
(zde:
https://pid.cz/wpcontent/uploads/2018/04/JvB19p.1.2_manual.pdf ), ke změně od 15. 3. 2019
dosud nedošlo.
Povinný subjekt dále uvádí, že nebyla vydána ani jakákoliv výjimka z Manuálu
jednotného vzhledu vozidel PID, která by reagovala na vzhled vozidel
provozovaných na linkách městské hromadné dopravy Kladno (dále jen „MHD
Kladno“).
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Linky MHD Kladno jsou však v systému PID specifickým prvkem, neboť jejich
objednatelem není hlavní město Praha ani Středočeský kraj. Linky jsou
objednávány a financovány městem Kladno, které jako objednavatel stanovuje
podmínky provozu na těchto linkách, a to včetně stanovení příslušného
standardu kvality (včetně stanovení vzhledu vozidel). Město Kladno za účelem
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zajištění dopravy v dalších 10 letech vybralo dopravce v nabídkovém řízení
(nová smlouva vstoupila v platnost 1. 9. 2021), přičemž v zadávacích
podmínkách tohoto nabídkového řízení stanovil objednatel mimo jiné
i požadavky na vozidla i standard kvality.
Na linkách MHD Kladno je v souběhu s tarifem MHD Kladno uznáván také tarif
PID. Situace je tak analogická např. zapojení vlaků dálkové železniční dopravy
(rychlíků) v objednávce státu (Ministerstva dopravy ČR), kde parametry týkající
se mimo jiné standardu kvality stanovuje rovněž objednatel dopravy. Konkrétní
stanovení podmínek zapojení MHD Kladno do PID (přístupová smlouva s
městem Kladnem) je s ohledem na území působnost v gesci IDSK Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové organizace. Právě
IDSK je partnerem v systému PID pro Středočeský kraj a řeší podmínky
začlenění MHD Kladno do PID.
Na linkách MHD Kladno (objednávaných výhradně městem Kladno) povinný
subjekt s ohledem na výše uvedené skutečnosti kontrolní činnosti neprovádí.
Kontrolní činnost je vykonávána pouze na lince č. 609, která je částečně
spolufinancována dalšími subjekty mimo město Kladno. Na této lince provoz
musí splňovat aktuálně platné standardy kvality PID. Vozidla na lince mají
odlišný vnější vzhled, což samo o sobě nemusí být v rozporu s Manuálem
jednotného vzhledu vozidel PID (analogie k povolené celovozové reklamě).
Porušením platného Manuálu jednotného vzhledu vozidel PID, resp. celého
Standardu kvality PID – Autobusy PID je absence předepsaných jedinečných
evidenčních čísel PID. Za tento nedostatek pak byly dopravci opakovaně
uloženy sankce.
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