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Novinky ve vybraných IDS
PID

Mělnicko III (Roudnice n/L+Straškov) od 3. 1. 2017 včetně dálkové žel. dopravy

Nymbursko II (Nymburk+Poděbrady) od 26. 3. 2017 včetně dálkové žel. dopravy

Benešovsko I (Čerčany – Benešov u Prahy) od 1. 4. 2017 včetně dálkové žel. dopravy

Slánsko/Lounsko (Slaný – Zlonice – Louny/Straškov) od 26. 8. 2017 v rámci integrace Kladenska

Mladoboleslavsko (od Všetat, Mšena/Mělníka, Nymburka) od 1. 10. 2017 včetně dálkové žel. dopravy

o realizace projektů zahrnuje i zajištění ekonomických dopadů, po skončení GVD 2016/2017 

dojde k vyhodnocení projektů integrací a na následující GVD 2017/2018 (a dále) budou 

hodnoty upraveny dle vyhodnocení skutečnosti roku 2017

o od 8. 5. 2017 prodej jízdních dokladů PID na zařízení UNIPOK ve vybraných žel. stanicích v 

příměstské oblasti PID

o po skončení GVD 2016/2017 dojde k vyhodnocení projektu včetně ekonomických dopadů

o prodejní místa jsou postupně rozšiřována dle harmonogramu integrací dalších oblastí

o příprava integrace dalších oblastí ve Středočeském kraji:

Kolínsko, Kutnohorsko, Sázavsko II (12/2017)

Benešovsko II (12/2017)

Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko (1. pol. 2018)
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o příprava integrace dalších oblastí ve Středočeském kraji:

Kolínsko, Kutnohorsko, Sázavsko II, Benešovsko II (12/2017)

Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko (1. pol. 2018)
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Novinky ve vybraných IDS
IDOL
o od 1. 10. 2017 zaintegrovány spoje dálkové žel. dopravy do systému IDOL

o Stará Paka – Turnov – Liberec (linka R14)

o Liberec – Česká Lípa (linka R15)

o Turnov – Tanvald (linka R21)

o Bezděz – Česká Lípa – Svor (linka R22)

o k integraci dálkové dopravy vznikla vícestranná dohoda mezi objednateli 

dálkové i regionální žel. dopravy, dopravcem a koordinátorem 

v rámci integrace jsou zajištěny i ekonomické dopady pro dopravce i objednatele 

dálkové dopravy

o současně byla uzavřena nová tzv. Přístupová smlouva

o stanovuje kompenzace a garanci tržeb pro dopravce související s integrací 

dálkové dopravy do IDOL

o jasné vymezení smluvních vztahů v rámci systému IDOL mezi dopravcem, 

koordinátorem a objednatelem

o stanovení práv a povinností smluvních stran při provozování veřejné dopravy v 

rámci IDOL

o smlouva se zabývá např. přípravou JŘ, marketingem, dispečerským řízením, 

jednotným odbavovacím systémem, bezkontaktní čipovou kartou jednotné 

struktury apod.
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Všeobecné poznatky zařazení vlaků do IDS

V případě záměru koordinátora IDS k integraci dálkové žel. dopravy:

o oficiální informace od iniciátora integrace pro dopravce a Ministerstvo dopravy (jako 

objednatele dálkové žel. dopravy)

o společné projednání iniciátora a dopravce ohledně stanovení mechanismu 
kompenzace, tzv. garance tržeb za integrování vlaků dálkové dopravy

o pro integraci dálkové dopravy je nutné projednání a uzavření vícestranné dohody 
mezi objednatelem dálkové dopravy, objednatelem regionální dopravy, koordinátorem 

a dopravcem

o časová náročnost v průměru 9-12 měsíců od informování o záměru integrace
(výpočet garantovaných tržeb dopravce, průběžná jednání k návrhu textace smluv a vzájemná 

shoda smluvních stran, aktualizace a úprava SW odbavovacích zařízení, příprava informačních 

systémů, příprava personálu, distribuce informací pro personál a cestující, atd.)
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Děkujeme za pozornost
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