
 
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konaného dne 13.9.2021                                                    

Číslo zprávy: 4 

 

SMLOUVA o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 
 

Předkládá: Martin Horský, místostarosta města 

Zpracovala: sekretariát 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření SMLOUVY o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní 
obslužnosti s příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, IČ: 057 92 291, se sídlem Sokolovská 

100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 

Důvodová zpráva 

V souvislosti s integrací veřejné dopravy ve Středočeském kraji v oblasti Kutnohorska, ke které došlo od 1.8.2021 je 

třeba schválit SMLOUVU o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti. Výše příspěvku pro rok 
2021 zůstává stejná jako ve smlouvě, která byla schválena a uzavřena přímo s dopravcem Arriva Východní Čechy, a. s. 
pro rok 2021, ponížena o částku, kterou bude město Čáslav i nadále přispívat dopravci na linky, kterých se tato 
integrace netýká a zůstávají stále v systému SID (Středočeská integrovaná doprava). Linky, které se v systému SID k 

31.7.2021 zrušily, jsou od 1.8.2021 nahrazeny linkami v systému PID (Pražská integrovaná doprava). 
V současné době zatím nejsou k dispozici finální ekonomické parametry a z toho důvodu není v ekonomické kalkulaci 
uvedena cena dopravního výkonu, tržba za km a výše ztráty za km, včetně počtu kilometrů pro dané období. Jakmile 

budou tyto hodnoty k dispozici, budou poskytnuta. Podotýkám, že doplněním ekonomických parametrů nedojde ke 

změně výše příspěvku obce (maximálně v řádech desítek korun). 
 

ZMĚNA Středočeské integrované dopravy na Pražskou integrovanou dopravu 

Z důvodu mnoha podnětů zasílaných starosty měst a obcí na IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), jejich 

vyhodnocení a schválení došlo dne 1.8.2021 k integraci dopravní obslužnosti. 
Integrace veřejné dopravy je společný zájem Prahy a Středočeského kraje i jejich obyvatel, jejímž cílem bylo ve 
spolupráci s městy a obcemi, vytvořit dopravní systém, v němž je možno jezdit na území Středočeského kraje i 
hlavního města Prahy na jednu jízdenku vlaky, autobusy i městskou dopravou. 

V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního 
intervalu a vybrané linky v Poděbradech, Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací 
dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky. Na všech linkách PID platí 
pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické 
podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID 
Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění. 
Koordinované a integrované řešení dopravní obsluhy přinese nejen lepší dopravní obsluhu, ale také efektivnější využití 
financí objednavatelů. 
 

Kompletní informace (finální jízdní řády, mapy linkového vedení, schémata měst a přestupních uzlů, údaje o jízdném 

v systému PID) jsou k dispozici na webové stránce www.pid.cz: 

https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-kolinsku-a-kutnohorsku-i/?tab=1 
 

PŘÍLOHY: 
• Návrh SMLOUVY o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 
• Ekonomická kalkulace 

• Poslední Dodatky č. 12 ke Smlouvě se spol. Arriva Východní Čechy a.s. 
• Integrace Kutnohorska 

https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-kolinsku-a-kutnohorsku-i/?tab=1







































